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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitika linnadimensiooni kohta uuel programmiperioodil
(2008/2130(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 158 ja 159;

– võttes arvesse Euroopa Liidu territoriaalse tegevuskava rakendamise esimest 
tegevusprogrammi, mis võeti vastu ruumilise planeerimise ja arengu eest vastutavate 
ministrite mitteametlikul kohtumisel Ponta Delgadas (Assoorid) 23.–24. novembril 2007 
(„esimene tegevuskava”);

– võttes arvesse ELi territoriaalset tegevuskava („territoriaalne tegevuskava”) ja 
jätkusuutlike Euroopa linnade Leipzigi hartat („Leipzigi harta”), mis mõlemad võeti vastu 
ruumilise planeerimise ja linnaarengu eest vastutavate ministrite mitteametlikul 
kohtumisel Leipzigis 24.–25. mail 2007;

– võttes arvesse Bristoli kokkulepet, mis võeti vastu 6.–7. detsembril 2005 Bristolis 
jätkusuutlike kogukondade teemal toimunud ministrite nõukogu mitteametlikul 
kohtumisel;

– võttes arvesse „Urban acquis’d”, mis võeti vastu territoriaalse ühtekuuluvuse eest 
vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Rotterdamis 29. novembril 2004;

– võttes arvesse Lille’i tegevuskava, mis võeti vastu linnaküsimuste eest vastutavate 
ministrite mitteametlikul kohtumisel Lille’is 3. novembril 2000;

– võttes arvesse Euroopa ruumi arenguplaani (ESDP), mis võeti vastu ruumilise 
planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Potsdamis 11. mail 
1999;

– võttes arvesse Euroopa linnade ja muude omavalitsusüksuste säästva arengutee valiku 
hartat, mis võeti vastu Euroopa säästliku arengu linnade ja muude omavalitsusüksuste 
konverentsil Ålborgis, Taanis 27. mail 1994. aastal;

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2008. aasta teatist „Roheline raamat territoriaalse 
ühtekuuluvuse kohta. Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” 
(KOM(2008)0616);

– võttes arvesse komisjoni 19. juuni 2008. aasta teatist „Majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust käsitlev kuues eduaruanne. Piirkondade majanduskasv aitab kaasa Euroopa 
majanduse kasvule” (KOM(2008)0371);

– võttes arvesse komisjoni 14. mai 2008. aasta teatist „Programmiperioodiks 2007–2013 
kavandatud ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja programme käsitlevate läbirääkimiste 
tulemused” (KOM(2008)0301);
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– võttes arvesse komisjoni 30. mai 2007. aasta teatist „Neljas aruanne majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta” (KOM(2007)0273);

– võttes arvesse komisjoni juhendit ühenduse poliitika linnamõõtme kohta aastateks 2007–
2013, mis võeti vastu 24. mail 2007;

– võttes arvesse komisjoni 2007. mai töödokumenti „Territoriaal- ja linnamõõde riiklikes 
strateegiaraamistikes ja rakenduskavades (2007–2013): esimene hinnang”;

– võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2006 teatist „Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: linnade ja 
linnastute panus piirkondade majanduskasvu ja tööhõivesse” (KOM(2006)0385);

– võttes arvesse komisjoni 5. juuli 2005. aasta teatist „Ühtekuuluvuspoliitika toetus 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013” 
(KOM(2005)0299) ja nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/702/EÜ ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2002. aasta teatist „2000.–2006. aasta struktuurifondide 
programm: linnaalgatuste esialgne hindamine” (KOM(2002)0308);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Linnade arendamisest Euroopa Liidus” 
(KOM(1997)0197);

– võttes arvesse Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) 2006. aasta 
programmi tulemusi ja vastuvõetud 2013. aasta ESPONi programmi;

– võttes arvesse linnaarengu katseprojektide (1989–1999), ühenduse algatuste URBAN I 
(1994–1999) ja URBAN II (2000–2006) tulemusi;

– võttes arvesse linnaauditi andmebaasist, milles pakutakse 330 näitajaga statistikat 358 
Euroopa linna kohta, saadud teavet;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni territoriaalse 
tegevuskava ja Leipzigi harta järelmeetmete kohta - Euroopa ruumilise arengu ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tegevusprogramm2;

– võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsioon eluasemete ja regionaalpoliitika 
kohta3;

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni linnadimensiooni kohta 
laienemise kontekstis4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2008),

                                               
1 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0069.
3 ELT C 76 E, 27.3.2008, lk 124.
4 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 127.
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A. arvestades, et kuigi tunnistatakse, et linnaküsimuste eest vastutavad riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, on linnapiirkondadel Lissaboni ja Göteborgi 
strateegia rakendamisel oluline roll ning neil on äärmiselt oluline osa 
ühtekuuluvuspoliitikas, mille eest vastutatavad ELi institutsioonid; 

B. arvestades, et Leipzigi hartas sätestatud ELi eesmärkideks on tagada integreeritud 
lähenemisviis linnade arengupoliitika rakendamisel, et luua kvaliteetseid linnaruume, 
moderniseerida transpordi-, energia- ja teabevõrke ja toetada elukestvat õpet, haridust ja 
innovatsiooni eelkõige puudust kannatavates linnakeskustes ja -piirkondades;

C. arvestades, et tuleb vahet teha linnade ja linnapiirkondade vahel; 

D. arvestades, et kuigi 80 protsenti 492 miljonist ELi elanikest elab linnades, on 
liikmesriikide vahel siiski märkimisväärseid erinevusi seoses elanikkonna jagunemisega 
linna-, linnalähi- ja maapiirkondade vahel;

E. arvestades, et linnapiirkonnad toodavad 70– 80% ELi SKPs ja linnu peetakse 
innovatsioonikeskusteks ning piirkondliku, riikliku ja ELi arengu mootoriteks;

F. arvestades, et hiljutise ELi enneolematu laienemisega on kaasnenud tavatu kasv 
piirkondlike erinevuste vahel ning suure hulga selliste linnade lisandumine, mis 
kannatavad linnaruumi allakäigu tõttu;

G. arvestades, et hoolimata asjaolust, et liikmesriikides on erinev poliitiline, institutsiooniline 
ja põhiseaduslik kord, seisavad ELi linnapiirkonnad silmitsi ühiste probleemide ja 
võimalustega, mistõttu on vajalik vastastikune koostöö; 

H. arvestades, et ELi ruumiline areng seisab silmitsi probleemidega, mis on seotud 
majandusliku ümberkorralduse, tööpuuduse kõrge taseme, kättesaamatu ja ülekoormatud 
transpordi, valglinnastumisega kaasneva piiratud kasutatava territooriumi, kahaneva ja 
vananeva elanikkonna, suureneva sisserände, sotsiaalse tõrjutuse, kõrge ja tõusva 
kuritegevuse taseme, teatud linnaosade getostumise, räämas hoonete, elukvaliteedi 
langusega puudust kannatavates piirkondades, parkide ja puhkealade vähesuse, 
keskkonnareostuse, vee- ja jäätmehoolduse kontrolli ja vajadusega turvalise energia järele;

I. arvestades, et kooskõlastatud valitsemine ja eelkõige e-valitsemine kõikide asjaomaste 
sidusrühmade vahel võib vähendada olemasolevaid probleeme ja võib kaasa tuua selle, et 
linnapiirkonna laienemisega tegeletakse integreeritult ja koostöös, võttes arvesse 
linnalähipiirkondi ja maapiirkondi, ning lähtutakse ajakohastest linnaplaneerimise 
meetoditest, nagu arukas kasv, uus linnaplaneerimine ja intelligentne urbanism;

J. arvestades, et linna arendustegevus soosib eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate osalemist ning ühtekuuluvuspoliitika on järjest enam suunatud linnade 
konkurentsieeliste toetamisele;

1. rõhutab linnade säästva arengu ja linnapiirkondade panuse tähtsust piirkondlikus arengus 
ja kutsub komisjoni üles regulaarselt hindama, mõõtma, võrdlema ja arutama ELi poliitika 
mõju linnapiirkondade majanduslikule, sotsiaalsele, tervislikule, transpordi-, keskkonna-
ja julgeolekuolukorrale;
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2. väljendab muret seoses sellega, et osad liikmesriigid ei võta linnamõõdet piisavalt arvesse 
ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega, et analüüsida ja hinnata URBAN-algatuse süvalaiendamise mõju, ning 
jälgima ja kontrollima regulaarselt ELi vahendite kasutamist linnapiirkondades;

3. väljendab arvamust, et oleks kohatu võtta vastu ühine „linnapiirkondade” määratlus, sest 
selles ei võetaks piisaval määral arvesse liikmesriikide ja piirkondade erinevaid olukordi 
ning asub seega seisukohale, et kõik kohustuslikud linnapiirkondade määratlused ja 
määramised tuleks jätta liikmesriikide otsustada, lähtudes subsidiaarsuspõhimõttest; 

4. kahetseb asjaolu, et siiani ei ole täielikult ära kasutatud edasivolituste võimalusi, näiteks 
kasutades võimaluse korral ERFi finantseeritud rakenduskavade raames üldisi toetusi 
omavalitsusüksustele, ning on veendunud, et linnapiirkondadele tuleks anda seoses 
järgmise programmiperioodi mitmetasandilise haldamise meetodiga selge vahendaja roll, 
ning on arvamusel, et regionaalpoliitika linnamõõde ja edasivolitused peaksid olema 
kohustuslikud;

5. rõhutab linnade arengu planeerimisel integreeritud lähenemisviisi tähtust; teeb ettepaneku, 
et igasugune avalik toetus linnade arengule peaks põhinema linnade integreeritud 
arengukavadel ja kutsub komisjoni üles koostama juhendeid, mis koosnevad linnade 
integreeritud arengukavadega seotud heade tavade soovitustest ja näidetest;

6. arvab, ainult siis, kui säästvale linnaarengule antakse piisavalt ressursse, oleks see tõhus 
vahend linnade integreeritud arengukavade koostamisel ning seega soovitab, et 
olemasolevad ressursid koondatakse konkreetsetele meetmetele; teeb ettepaneku seada
minimaalseks struktuurifondi kuluks 1000 eurot linnapiirkonna elaniku kohta 
programmiperioodi jooksul;

7. tunnistab, et linnade haldamisel on vaja kiirelt muuta linnade haldamise valmidust ja juhib 
liikmesriikide tähelepanu pakilisele vajadusele võtta vastu integreeritud lähenemisviis 
linnade arengupoliitika rakendamisel, kaasates sellesse riikide valitsused koos 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega ning kõik teised asjaomased sidusrühmad, võttes 
aluseks partnerluspõhimõtte;

8. tunnistab, et linna ametiasutustel on raske majandus- ja sotsiaalarengu suunas püüeldes 
sobitada kokku Euroopa Sotsiaalfondi valdkondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
planeerides tegelikke infrastruktuuriinvesteeringuid, on arvamusel, et ühe fondi 
põhimõttest tuleks loobuda ja kutsub komisjoni üles uurima kahe fondi ühendamise 
võimalust;

9. toetab JESSICA põhimõtet ja selle potentsiaali majanduskasvu seisukohast 
linnapiirkondades ning on arvamusel, et järgmisel programmiperioodil peab 
regionaalpoliitika tervikuna põhinema olulises osas rohkem käibefondidel, mis pakuvad 
krediiti, mitte üksnes toetusi nagu praegu;

10. märgib ära erasektori potentsiaali linnaehitusel ja on arvamusel, et innovaatiliste 
rahastamisskeemide ja projektide loomiseks tuleks avaliku ja erasektori partnerlust 
süsteemselt kavandada ja toetada;
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11. rõhutab linnamõõtme rakendamise ja haldusega seotud aspekte ning nõuab uusi 
jõupingutusi, et lihtsustada ühtekuuluvuspoliitika rakenduseeskirju ja vähendada 
üleüldiselt juhtimise, vahendite kontrolli ja üksikute projektidega seotud liigset 
bürokraatiat;

12. märgib, et lisaks regionaalpoliitikale on olemas ka teisi ühenduse poliitikaid, mis pakuvad 
linnapiirkondadele rahalist toetust ja kutsub seega komisjoni üles arendama ja tegema 
ettepanekut konkreetsete poliitikamuudatuste kohta, mis koondaksid kõik 
linnapiirkondadele jaotatavad ELi ressursid, et tagada tegelikkuses integreeritud 
lähenemisviisi rakendamine;

13. nõuab, et leitaks täiendavaid vahendeid linnade võrgustike loomiseks ja tugevdamiseks 
säästva linnaarengu valdkonnas, sest need mängivad territoriaalses koostöös olulist rolli ja 
kutsub komisjoni üles tugevdama linnapiirkondade positsiooni algatusega „Piirkonnad 
majandusmuutustes”;

14. märgib, et linnaarengu protsess peab olema tasakaalus linnalähipiirkondade huvidega ja 
peab olema täpselt kooskõlastatud maaelu arengu toetustega, kordab fakti, et maaelu 
arengu poliitikal on märkimisväärne ruumiline mõju ning et linna- ja maaelu arengu 
poliitikaid ei integreerita piisavalt; rõhutab vajadust tõelise sünergia järele nimetatud 
poliitikate vahel, mis tipneks tõelise arengupotentsiaalina ning maapiirkondade 
atraktiivsuse ja konkurentsivõime edendamisega;

15. kutsub komisjoni üles täpsustama ja korrapäraselt uuendama linnaauditit ning pakkuma 
samal ajal kõikidele liikmesriikidele teavet linna-ja maapiirkondade vahelise lõhe kohta, 
et saada olukorrast selge ülevaade ning tuvastada tasakaalustatud linna- ja maaelu arengu 
konkreetsed vajadused;

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

Euroopa linnad ja nende olukord
Linnadel on Euroopa majanduse ja territooriumi kujundajatena etendada oluline roll. 
Linnaarengut puudutavad küsimused on nii uue territoriaalse ühtekuuluvuse alase eesmärgi 
kui ka Lissaboni ja Göteborgi strateegia keskmes. Linnad on kogu Euroopas majanduskasvu 
mootoriteks. Peaaegu kõigi Euroopa riikide linnad on teadmiste ja innovatsiooni esmased 
loojad – globaliseeruva maailmamajanduse keskpunktid. Linnadesse ja linnapiirkondadesse 
on koondunud enamik töökohtadest, ettevõtetest ja kõrgkoolidest ELis. Teisest küljest 
seisavad paljud linnad silmitsi tõsiste probleemide ja väljakutsetega. Seetõttu on laialt levinud 
seisukoht, et linnad/linnapiirkonnad vajavad ühtekuuluvuspoliitika raames erilist tähelepanu, 
kuna ühelt poolt on linnad arengukeskused, teiselt poolt on linnades suur hulk majanduslikke, 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalset laadi probleeme.

Euroopas on ligikaudu 5 000 linna, kus elanikea arv jääb 5 000 ja 50 000 vahele, ning 
ligikaudu 1 000 rohkem kui 50 000 elanikuga linna. Euroopa linnu iseloomustab territoriaalne 
mitmekesisus ja suurema keskuste arvuga areng, suhteliselt tihe linnade võrgustik, milles on 
vähe väga suuri linnu. Euroopa Liidus elab vaid 7 % inimestest linnades, mille elanikkond on 
üle 5 miljoni, võrreldes Ameerika Ühendriikidega, kus vastav näitaja on 25 %.5 Vastavalt 
Euroopa linnade olukorda käsitlevale aruandele6 kasvas kõige kiiremini elanikkond Hispaania 
linnades, kus elanikkonna arv mõnes linnapiirkonnas kasvas aastas 2 % või rohkem. Ka 
Iirimaa, Soome ja Kreeka linnades kasvas elanike arv ELis jõudsalt. Vastupidiselt sellele 
toimus mitmetes Kesk-ja Ida-Euroopa linnapiirkondades üleüldine elanikkonna kahanemine. 
Peaaegu kõikjal kasvab elanikkonna arv eeslinnades ja kui see näitaja ka väheneb, siis vähem 
kui kesklinnas.

Oluliste riikidevaheliste erinevuste tõttu puudub rahvusvaheline kokkulepe linna mõiste 
kohta, mis hõlmaks kõiki riike või teatud piirkonna riike. On tehtud mitmeid katseid 
kehtestada ühtne arusaam linnast, olemas on ÜRO7, Maailmapanga8, OECD9 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 
lähenemisviisile, mille Eurostat10 oma Euroopa piirkondade ja linnade statistika võrdlevas 
ülevaates kasutusele võttis, mis määratleb neli ruumiliste üksuste taset, mille kohta kogutakse 
tähelepanekuid. Need varieeruvad, hõlmates tasemeid, nagu kesklinn, laiem linnaala, kuni 
tuumiklinnani üheksa pealinna puhul, kus halduskeskuse kontseptsioon ei andnud 
võrreldavaid ruumilisi üksusi, ja lõpuks linna juurde kuuluvad alad. Kuigi Eurostati 
määratlust saab täielikult rakendada statistilistel eesmärkidel, pidades silmas olemasolevaid 

                                               
5 Euroopa Komisjon, roheline raamat territoriaalse ühtekuuluvuse kohta: territoriaalse mitmekesisuse muutmine 
Euroopa tugevaks küljeks, Brüssel, 2008. 
6 Euroopa linnade olukorda käsitlev aruanne: lisandväärtus Euroopa linnaauditile, 2007, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
7 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of %20Urban.pdf.
8 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf.
9 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492.
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF.
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erinevusi ja erinevaid lähenemisi, tundub ühtekuuluvuspoliitika raames ühtse, selge 
määratluse väljatöötamine väga keeruline ja seetõttu tuleks määratlemise küsimus jätta 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt liikmesriikidele. 

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu strateegia määratlemine nõuab, et linna 
mõiste ühtekuuluvuspoliitikas piirduks nende valdkondadega, mille kohta on olemas 
üksikasjalik andmekogum, kuna probleeme saab mõõta vaid selgete ja terviklike andmete 
alusel. Linnapiirkondades tehtavate edusammude hindamiseks ja probleemide 
väljaselgitamiseks on seega vaja terviklikke statistilisi andmeid. Sellest tulenevalt on loodud 
Euroopa linnaaudit. 

Linnadimensioon ühtekuuluvuspoliitikas
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. 

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 omistab. Strateegiliste raamistike ja 
rakenduskavade koostamisel julgustati, kuid ei kohustatud, liikmesriike 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 saavutada.

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 JEREMIE11, JASPERS 12AND JESSICA13. 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 
etapis.

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.
                                               
11 Hõlbustab rahastamise kättesaadavust alustavatele ettevõtetele, mikroettevõtete ja VKEde loomist.
12 Toetab suuremahuliste projektide ettevalmistamist.
13 Toetab finantskorraldust linnaarengu valdkonnas.
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Edasised suunad

Valitsustevahelisel ja rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil tehakse palju seoses 
linnaarenguga. Siiski on teatud valdkonnad, mis vajavad põhjalikumat järelevalvet, täpsemaid 
näitajaid ja samalaadsete meetodite väljatöötamist linnaarengu integreeritud lähenemisviisi 
rakendamiseks. Kui Lissaboni leping tulevikus jõustuma peaks, saavad territoriaalne 
ühtekuuluvus ja selle koostisosaks olev linnaareng liikmesriikide ja liidu ühiseks kohustuseks.

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 saavad suuremad volitused 
struktuurifondide kavade koostamisel ja teostamisel, ei sõltu mitte ainult ELi tasandil 
määruste ja suuniste näol positiivse raamistiku loomisest, vaid ka sellest, mil määral on 
riiklikud ja piirkondlikud valitsused ja haldusasutused valmis vastu võtma ja pakkuma 
suuremat kaasalöömist. 

Selles kontekstis on küsitav, mis ulatuses vabatahtlik raamistik toimib. Edaspidi tuleks 
määratleda linnade selge roll piirkondlike ja riikide valitsuste kui vahendavate organite kõrval 
mitmetasandilise juhtimise lähenemisviisi kontekstis ja linnadimensioon peaks olema 
kohustuslik.

Tihti selgub, et enne linnade poolt integreeritud arengukavade lõpuleviimist koostatakse 
eraldiseisvad arengukavad. Selleks et linnade arengukavad elujõulised oleksid, on keskse 
tähtsusega omada esindusliku juhtimise ja otsuste langetamise struktuuri. Lisaks on 
integreeritud linnaarengu kava edasiviiv vaid siis, kui olemas on piisavad vahendid. Raportöör 
on seisukohal, et eelarveliste vahendite eraldamine, nagu see toimus linnaalgatuste raames, 
tagab selle, et linnadimensioonile antakse piisavad vahendid. Seetõttu soovib raportöör, et 
tehtaks kohustuslikuks eraldada minimaalsed rahalised vahendid: 1 000 eurot (ühenduse 
algatuse Urban II raames oli kulutuste miinimumtase 500 eurot elaniku kohta).

Tõhususe saavutamiseks ja kogu liidu ulatuses mõistliku aja jooksul Leipzigi eesmärkide 
täitmiseks nõuab linnaareng selgelt määratletud olulisi rahalisi vahendeid. Ka erasektoril on 
oluline roll, et tagada kõige vaesemate riikide linnapiirkondade kiire lähenemine. Olulised on 
avalik-eraõiguslikud partnerlused, milles keskendutakse infrastruktuuri ja elamispindade 
ehitamisele. Jessica peaks ilmselgelt olema peamiseks säästlike linnaarengu projektide 
rahastamise vahendiks. Tõhusate rahaliste vahendite kasutamine ja laenuvõimalused on 
hädavajalikud, kui toetused ja laenud aitavad kaasa kiirele ja tõhusale arengule. Sellistel 
finantskorraldusvahenditel nagu Jessica on oluline arengupotentsiaal. Jessica põhimõtet ja 
selle potentsiaali majanduskasvu seisukohast on vaja rõhutada. Jessica peaks olema peamiseks 
säästlike linnaarengu projektide rahastamise vahendiks. 

Tundub, et kuigi integreeritud valdkondadevahelise rakenduspoliitika ideest räägitakse palju, 
ei ole liikmesriikides kohaldatud juhtimisstruktuurid vahel horisontaalse koostöö 
innustamiseks sobivalt kohandatud. Lisaks regionaalpoliitikale on muid ühenduse 
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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. Tulemuseks on vajadustele 
kohandatud metoodika puudumine. Valdkondadevahelise juhtimisstruktuuri puudumine, mis 
suudaks tagada vajaliku koordineerimise ja langetada seejärel vajalikud otsused, võib olla 
suureks probleemiks. Tulevikus tuleks need poliitikad tihedamalt siduda 
ühtekuuluvuspoliitikaga.

Linnaprobleemid ja see, kuidas neid kõigi asjaosaliste huvides lahendada, erinevad riigiti ja 
linnade kaupa. Euroopa tugev külg on tema kultuuriline mitmekesisus, linnade, külade ja 
maapiirkondade rikkus ning tema kultuurimaastikud. Linnad ja piirkonnad konkureerivad 
üksteisega, aga et maailmatasemel konkureerida, tuleb omavahel koostööd teha. Kogemuste ja 
parimate tavade vahetamine Euroopa linnade arengu- ja rekonstruktsiooniküsimuses on 
olulise tähtsusega. Vanemad liikmesriigid peaksid hiljuti liiduga ühinenud liikmesriikidega 
jagama kogemusi nii oma õnnestumistest kui ebaõnnestumistest. Sellega seoses etendavad 
olulist rolli sellised asutused nagu Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nõukogu 
(CEMR), Eurocities, Euroopa linnaalaste teadmiste võrgustik (EUKN), QeC ERAN ja paljud 
teised. 

Lõpetuseks on oluline käsitleda linnaprobleeme linna ja maa erisuse laiemas kontekstis ja 
tagada kesksete ja laiemate linnapiirkondade ja linnalähiste alade harmooniline areng.
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