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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika 
tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseisu kohta
(2008/2174(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevat viiendat [eestikeelses 
versioonis „kuues”] eduaruannet „Piirkondade majanduskasv aitab kaasa Euroopa 
majanduse kasvule” (KOM(2008)0371);

– võttes arvesse rohelist raamatut territoriaalse ühtekuuluvuse kohta „Territoriaalse 
mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” (KOM(2008)0616);

 võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 158 ja 159;

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu territoriaalset tegevuskava ja Euroopa linnade säästvat 
arengut käsitlevat Leipzigi hartat ning territoriaalse tegevuskava tegevusprogrammi 
rakendamist; 

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust käsitleva neljanda aruande kohta1 ja territoriaalse tegevuskava ja Leipzigi 
harta järelmeetmete kohta – Euroopa ruumilise arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tegevusprogramm2 – ja  21. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valitsemistavade ja 
partnerlussuhete kohta3;

– võttes arvesse Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) uuringut 
„Ruumilise arengu tulevikukontseptsioon – Euroopa territoriaalse arengu mudelid” ning 
Euroopa Parlamendi uuringut „Piirkondlik ebavõrdsus ja ühtekuuluvus – millised on 
tulevikustrateegiad?”;

– võttes arvesse 30.–31. oktoobril 2008. aastal Pariisis korraldatud territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal peetud konverentsi järeldusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

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

A. arvestades, et Lissaboni leping, milles territoriaalne ühtekuuluvus kinnitatakse koos 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega liidu põhiliste eesmärkide hulka, ei ole veel 
kõikide liikmesriikide poolt ratifitseeritud;

B. arvestades, et territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste on ühtekuuluvuspoliitika kujundamise 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0068.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0069.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0492.
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algusest alates olnud alati endastmõistetav ja on olnud selle arengu keskmes; arvestades, 
et Lissaboni lepingu ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamatuga on 
suudetud nimetatud mõiste muuta nähtavamaks ja selgesõnalisemaks; 

C. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikaga on saavutatud juba edu oluliste koostoimete 
loomisel teiste ühenduse poliitikatega, et suurendada nende mõju praktikas ja Euroopa 
Liidu kodanike hüvanguks, ning sellised koostoimed, mis on ühtekuuluvuspoliitika ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni või Lissaboni strateegia vahel, on osutunud edukateks, 
mille abil on saavutatud reaalseid positiivseid tulemusi;

ELi ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitleva mõttevahetuse seis

1. toetab ELi ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle toimunud avaliku arutelu peamisi järeldusi, 
mis esitati majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevas viiendas eduaruandes; 
väljendab rahulolu suure huvi üle, mida regionaalpoliitika valdkonna erinevad 
sidusrühmad on juba kõnealuse arutelu osas üles näidanud;

2. märgib rahuloluga, et nimetatud järeldused vastavad väga suurel määral sellele 
seisukohale, mida väljendati oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsioonis; tuletab 
meelde, et see resolutsioon oli parlamendi esimene panus avalikku arutellu;

3. täheldab, et eespool mainitud 21. veebruari 2008. aasta resolutsioonis väljendatud 
vaatenurk sisaldab ühtekuuluvuspoliitika riikliku poliitika tasandile tagasiviimise katsete 
tagasilükkamist ning pühendumist ühtsele ühenduse poliitikale, mis peaks olema 
suuteline käsitlema ka üleilmastumise, kliima ja demograafiliste muutuste, rände, 
energiatõhususega seonduvaid ühiseid probleeme; kindlat veendumust, et nimetatud 
poliitika peaks hõlmama kõiki ELi piirkondi, luues neile kõigile lisandväärtust; vajadust 
seada prioriteete ELi struktuuripoliitika ja meetmete kulude osas ning toetada vahendite 
sihtotstarbelist eraldamist; samuti koostoime vajalikkust praktikas ja erinevate 
valdkondlike poliitikate vahelise integreeritud lähenemisviisi olulisust, et saavutada 
reaalselt optimaalsed tulemused majanduskasvuks ja arenguks;

4. on arvamusel, et territoriaalne ühtekuuluvus on ELi ühtekuuluvuspoliitika keskne osa; on 
seetõttu seisukohal, et arutelu territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu üle 
on otseselt seotud ELi regionaalpoliitika tulevase reformiga; 

Territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu hindamine 

5. väljendab sügavat heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon võttis vastu territoriaalset 
ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu, sest see on vastus Euroopa Parlamendi 
kauaaegsele nõudmisele; kiidab täies ulatuses heaks otsuse jätkata territoriaalse 
ühtekuuluvuse analüüsi, see on olnud juba pikalt kõikide regionaalpoliitika teemaliste 
arutelude esirinnas hoolimata asjaolust, et Lissaboni lepingut ei ole veel ratifitseeritud; 

6. on seisukohal, et kõnealusel rohelisel raamatul jääb aga puudu ambitsioonikusest, sest 
esitatud ei ole territoriaalse ühtekuuluvuse konkreetset määratlust ning seega ei aidata 
märkimisväärselt kaasa sellele, et nimetatud uuest mõistest aru saada; väljendab samuti 
kahetsust selle üle, et rohelises raamatus ei selgitata, kuidas territoriaalne ühtekuuluvus 
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lõimitakse kehtiva ühtekuuluvuspoliitika raamistikku ning pannakse toimina järgmiseks 
programmiperioodiks; 

7. tervitab rohelises raamatus sisaldunud analüüsi, milles määratletakse kolm põhilist 
mõistet, mis peaksid olema territoriaalse ühekuuluvuse arendamise keskmes: 
koondumine, ühendus ja koostöö; on seisukohal, et nimetatud mõisted pakuksid 
lahenduse osadele peamistele tõketele, mis takistavad liidu harmoonilist arengut, näiteks 
majandustegevuse koondumisega seotud negatiivsed mõjud, ebavõrdne juurdepääs 
turgudele ja teenustele, mille põhjuseks on kaugus, ning jagunemised, mille põhjuseks on 
piirid liikmesriikide ja ka piirkondade vahel;

8. väljendab heameelt, et algatatakse avalik arutelu territoriaalse ühtekuuluvuse üle, nagu 
taotleti rohelises raamatus; on seisukohal, et igasuguse avaliku arutelu edu oleneb otseselt 
erinevate sidusrühmade ja kodanikuühiskonna võimalikult suurest kaasatusest arutellu; 
kutsub pädevaid riiklikke ja kohalikke ametiasutusi viivitamata jagama vajalikku teavet, 
et suurendada teadlikkust nimetatud uue mõiste olulisuse kohta;  

9. on seisukohal, et kõikide tugeva territoriaalse mõjuga valdkondlike ühenduse poliitikate 
kooskõlastamine peaks olema territoriaalse ühtekuuluvuse arendamisel kesksel kohal; 
väljendab seetõttu kahetsust, et asjaomane analüüs rohelises raamatus on piiratud ainult 
ELi poliitikate nimetamisega, ilma et pakutaks välja viise parandada nendevahelist 
koostoimet või isegi meetodeid, mille abil mõõta nimetatud poliitikate territoriaalset 
mõju;

10. nõustub lähenemisviisiga mitte hõlmata rohelisse raamatusse ja avalikku arutellu viiteid 
territoriaalse ühtekuuluvuse võimalike eelarveliste või rahanduslike mõjude kohta; on 
seisukohal, et selline analüüs oleks ennatlik, enne kui mõiste on selgelt määratletud ja 
seda mõistavad kõik sidusrühmad; soovitab nimetatud kaalutlused lisada järgmiste 
finantsperspektiivide raamistikku;

Territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste analüüs

11. kiidab heaks rohelises raamatus esitatud seisukoha, mille kohaselt tähendab territoriaalne 
ühtekuuluvus erinevate omaduste ja eripäradega territooriumide harmoonilise arengu 
tagamist ning veendumist, et kodanikel on võimalus territooriumide iseloomulikke 
omadusi võimalikult suures ulatuses ära kasutada; rõhutab asjaolu, et territoriaalne 
ühtekuuluvus on horisontaalne mõiste, mis tugevdab liidu arengut tervikuna, muutes 
mitmekülgsuse oma kõikide piirkondade eeliseks; on kindlalt veendunud, et territoriaalne 
ühtekuuluvus peaks ennetama võimalikku ebaühtlast liitu;

12. on seisukohal, et territoriaalne ühtekuuluvus on eraldiseisev mõiste, mis peaks andma 
reaalset lisandväärtust majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele; rõhutab, et 
ühtekuuluvuse kolm komponenti (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne) peaksid olema 
üksteist täiendavad ja vastastikku tugevdavad, kuid säilitama ühtses integreeritud mõistes 
siiski oma eraldi ülesanded; on seetõttu arvamusel, et nimetatud eesmärkide vahel ei 
tohiks olla hierarhiat;

13. väljendab heameelt ESPONi korraldatud uuringu tulemuste üle Euroopa territooriumi 
arengustsenaariumide kohta kuni aastani 2030, milles esitatakse reaalseid andmeid, 
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millele toetuda poliitilistel aruteludel ELi ja riiklike poliitikate vormi üle, et kujundada 
õiged vahendid ELi territooriumide vastandamise ja rahvaarvu vähenemise vältimiseks 
ning arendada kodanike elukvaliteedi seisukohalt optimaalsed tingimused;

14. rõhutab, et territoriaalse ühtekuuluvuse üks peamisi eesmärke on tagada, et ühes kindlas 
piirkonnas toimunud progress ja kasv oleksid kasulikud kogu piirkonnale ja kogu ELi 
territooriumile; on seoses sellega arvamusel, et uurimistegevuse ja innovatsiooni 
tippkeskused ja klastrid on äärmiselt olulised majandusedu, teaduslike avastuste, 
tehnoloogilise uuendustegevuse ja töökohtade jaoks ning nimetatud keskuste ja neid 
ümbritsevate piirkondade vahel tuleb edendada suuremat koostööd ja teadmiste 
edastamist;

15. rõhutab ühtse turu olulist panust majanduslikku, sotsiaalsesse ja territoriaalsesse 
ühtekuuluvusse; rõhutab avalike teenuste tähtsust seoses jätkusuutliku majandusliku ja 
sotsiaalse arenguga, samuti vajadust sotsiaalselt ja piirkondlikult tasakaalustatud 
juurdepääsu järele üldhuviteenustele; asub seisukohale, et seoses subsidiaarsuse 
põhimõtte ja ELi konkurentsiõigusega peaks vastutus üldhuviteenuste määratlemise, 
korraldamise, rahastamise ja järelevalve eest jääma riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutustele; on siiski seisukohal, et territoriaalse ühtekuuluvuse üle peetavas arutelus 
tuleks käsitleda ka kodanike õiglast juurdepääsu teenustele;

16. märgib, et rohelises raamatus tunnistatakse geograafiliste eritingimustega piirkondade,  
nagu mägipiirkonnad, saared, hõreda asustusega alad, ees seisvaid erilisi arengualaseid 
probleeme; märgib samuti, et piirialasid ootavad ees teatavad poliitilised probleemid 
seoses juurdepääsu, kvaliteedi ja tõhususega; ei jaga arvamust, et territoriaalne 
ühtekuuluvus peaks olema selline poliitika, mis pühendub ainult kõnealuste piirkondade 
probleemide lahendamisele; kuid arvab, et tuleks pöörata erilist tähelepanu nimetatud 
piirkondade arengule, et korvata nende puudusi ja võimaldada neil anda tõhus panus liidu 
harmoonilisele arengule tervikuna; 

17. arvab, et territoriaalne ühtekuuluvus ei tohiks olla piiratud ainult ELi regionaalpoliitika 
mõjuga Euroopa Liidu territooriumile, vaid see peaks käsitlema ka teiste valdkondlike 
ühenduse poliitikate, millel on suur territoriaalne mõju, territoriaalselt mõõdet; rõhutab 
seoses territoriaalse ühtekuuluvusega erinevate ühenduse poliitikate vahelise koostoime 
parandamise tähtsust, et kooskõlastada ja viia maksimumini nende praktiline 
territoriaalne mõju; kuid märgib siiski, et kõik ühenduse poliitikad jäävad alati 
iseseisvateks ning nimetatud protsess ei tähenda ühe poliitika allutamist teisele;

Soovitused territoriaalse ühtekuuluvuse tuleviku osas

18. eeldab avaliku arutelu tulemusena territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste selget 
määratlemist, selles peaksid ühiselt kokku leppima, seda peaksid jagama ja sellest 
ühtmoodi aru saama kõik valdkonna sidusrühmad; on seisukohal, et nimetatud määratlus 
pakub selgust ja läbipaistvust ning peaks keskenduma lisandväärtusele, mida 
territoriaalne ühtekuuluvus eeldatavalt toob ühtekuuluvuspoliitika traditsioonilisse 
raamistikku; 
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19. nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks käesoleva konsulteerimisprotsessi lõpus 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva valge raamatu; arvab, et valge raamat on olulisel 
kohal territoriaalse ühtekuuluvuse mõiste konsolideerimisel, samuti konkreetsete sätete ja  
poliitikameetmete kavandamisel, mis tuleks esitada 2013. aastale järgnevas 
struktuurifonde käsitlevas õigusaktide paketis; 

20. eeldab, et koondamise, ühenduse ja koostöö kolme mõistet, mis olid rohelise raamatu 
territoriaalse ühtekuuluvuse analüüsi aluseks, tuleks edasi arendada ja kanda üle 
konkreetsetesse poliitikavalikutesse; nõuab tungivalt, et komisjon selgitaks, kuidas 
nimetatud mõisted integreeritakse 2013. aastale järgnevasse õiguslikku raamistikku; 

21. nõuab, et järgmiseks programmiperioodiks tugevdatakse märkimisväärselt Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärki; on veendunud, et nimetatud eesmärgil on Euroopa 
lisandväärtus, seda muu hulgas seepärast, et piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
kaasatakse otseselt asjaomaste piiriülese, riigiülese ja piirkondadevahelise koostöö 
programmide kavandamisse ja rakendamisse; sellega seoses rõhutab ka piiriülese mõõtme 
ja Euroopa naabruspoliitika asjaomaste tegevusprogrammide tähtsust;

22. on arvamusel, et territoriaalne ühtekuuluvus peaks arenema horisontaalse mõistena, mis 
on kõikide ühenduse poliitikate ja tegevuste alus; usub, et säästva arengu ja 
keskkonnakaitse põhimõtte edasiarendamine peaks olema eeskujuks, kuidas integreerida 
territoriaalset ühtekuuluvust kõikide ühenduse oluliste poliitikate tulevasse arengusse;

23. rõhutab vajadust seoses territoriaalse ühtekuuluvusega täpsustada täiendavaid 
kvalitatiivseid näitajaid, mille eesmärk on praktikas paremini kujundada ja rakendada 
vastavaid poliitikaid, võttes arvesse territoriaalseid eripärasid; rõhutab siiski, et SKP on 
endiselt ainus abikõlblikkuskriteerium struktuurifondidest finantsabi saamiseks;

24. on arvamusel, et valdkondlike ühenduse poliitikate territoriaalse mõju paremaks 
koordineerimiseks peab nimetatud mõju paremini mõistma ja mõõtma; seega nõuab 
tungivalt, et komisjon jätkaks nimetatud poliitikate territoriaalse mõju hindamist; eeldab, 
et komisjon esitab samuti konkreetsed viisid, kuidas luua koostoimet territoriaalsete ja 
valdkondlike poliitikate vahel;

25. kordab oma ammu esitatud nõuet töötada välja kõikehõlmav ELi strateegia geograafiliste 
eritingimustega piirkondadele, et see võimaldaks neil paremini lahendada probleeme ja 
väljakutseid; usub, et ELi strateegia peaks keskenduma samuti sellele, kuidas kohandada 
ühenduse poliitikaid nimetatud territooriumide konkreetsetele vajadustele ja eelistele; 

26. rõhutab siiski, et lisanduvate näitajate täpsustamise ja territoriaalsete hinnangute 
korraldamisega ei tohiks kaasneda lisanduv bürokraatia või veelgi viivitusi uute 
territoriaalset ühtekuuluvust toetatavate poliitikate ning tegevuste rakendamisel; rõhutab 
vajadust otseste tulemuste järele, mida saavutatakse territoriaalse ühtekuuluvuse 
liitmisega järgmise struktuurifondide programmide sarjaga;

27. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid oma pingutusi, et saavutada Euroopa Liidu 
territoriaalse tegevuskava rakendamise esimese tegevusprogrammi 4. rubriigi eesmärgid, 
milleks on pakkuda teadmisi territoriaalse ühtekuuluvuse ja säästva ruumiplaneerimise, 
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ehitusperspektiivide ja mõjude analüüsimise kohta, ning tunnustab ESPONi keskset rolli 
nimetatud protsessis;

28. märgib suure huviga, et viiendas eduaruandes osutatakse esimest korda konkreetselt 
üleminekupiirkondadele, mis paiknevad lähenemispiirkondade ja piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive piirkondade vahel; tunnistab vajadust  käsitleda eraldi 
piirkondi, mis jäävad „phasing in” ja „phasing out” piirkondadena kahe eesmärgi vahele; 
kutsub komisjoni üles seoses territoriaalse ühtekuuluvusega kehtestama põhjalikumat 
järkjärgulise üleminekuabi süsteemi piirkondadele, mis ületavad peatselt SKP osas 75% 
künnise, et pakkuda neile nende arengus selgemat staatust ja suuremat turvatunnet;

29. on ka seisukohal, et integreeritud lähenemisviisiga on rohkem võimalusi kordaminekuks, 
kui piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, samuti sidusrühmad, kes suudavad 
pakkuda ülevaadet kõnealuse territooriumi vajaduste ja eripärade kohta ning mõistavad 
neid, oleksid juba algusest saadik kaasatud iga territooriumi arengustrateegia 
väljatöötamisse ja rakendamisse; 

30. tunnistab, et territoriaalse ühtekuuluvusega tuuakse välja uusi ideid, kuidas parandada 
ühtekuuluvuspoliitika haldamist; nõustub arvamusega, et erinevad probleemid vajavad 
erinevaid territoriaalseid mastaape ning seega on territoriaalse ühtekuuluvuse 
kujundamise eeltingimuseks tõeline partnerlus kõikide nende osapoolte vahel, kes 
osalevad erineval tasandil piirkondlikus ja kohalikus arengus, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegema kõik endast sõltuva, et töötada välja mitmetasandiline 
territoriaalne juhtimine; on seisukohal, et territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk peaks 
olema asjakohase territoriaalse tasandi leidmine kõikide poliitikate või meetmetega 
tegelemiseks;

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

Käesolev omaalgatuslik raport on vastuseks territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevale rohelisele 
raamatule ning sisaldab ka mõnesid mõtteid ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle toimuva 
arutelu praeguse olukorra kohta, nii nagu see on esitatud majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust käsitlevas viiendas eduaruandes. Raportis analüüsitakse rohelist raamatut ja 
esitatakse mõned esialgsed mõtted vastuseks kõnealusele olulisele poliitikadokumendile.
Regionaalarengukomisjon usub, et on tähtis, et Euroopa Parlament ei võtaks vastu selge 
seisukoha mitte üksnes territoriaalse ühtekuuluvuse rolli ja mõistmise, vaid ka ELi 
regionaalpoliitika tuleviku küsimuses.

Taust

2005. aasta 28. septembril täiskogu istungil vastuvõetud 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 (ELi lepingu artikkel 3 ja artikkel 174) tugevdas mõistet veelgi, kuid sellest 
hoolimata jäid mõiste määratlus ning sellega seonduvad meetodid ja lähenemine mõnevõrra 
ebaselgeks.

Kuid juba 1990. aastatest peale on toimunud üldine arutelu territoriaalse ühtekuuluvuse 
teemal. 1999. aastal algatas Euroopa ruumi arenguplaani 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.

Praegune olukord seoses aruteluga ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle

Ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle toimunud avaliku arutelu tulemused on esitatud 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevas viiendas eduaruandes. Kõnealune 
eduaruanne koosneb kahest osast. 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 piirkondi, luues neist kõigile lisandväärtust, 
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ning mitte ainult kõige vaesemaid lähenemispiirkondi. Ühtlasi rõhutatakse koostoime 
vajalikkust kohapeal ja erinevate valdkondlike poliitikate vahelise integreeritud lähenemise 
olulisust, et saavutada kohapeal optimaalsed tulemused majanduskasvuks ja arenguks.

Komisjoni rohelise raamatu sisu

Euroopa Komisjon võttis territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu lõpuks vastu 
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 peamine väljakutse aidata 
territooriumidel oma tugevaid külgi kõige paremal viisil ära kasutada. Kõnealuse eesmärgiga 
seoses tunnistatakse rohelises raamatus, 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. Seega seondub 
territoriaalne ühtekuuluvus tiheda asustuse eeliste ärakasutamisega, kuid samas ka 
kasvu liigse kontsentratsiooni vältimisega ja sellega, et võimaldada kõigil piirkondadel 
kontsentratsioonist tulenevatest suurematest tuludest osa saada.

 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 ja 
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 
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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 
väljakutseid ning uurib, kas kõnealuste probleemide kõrvaldamiseks on vaja erimeetmeid.
Lõpetuseks juhib komisjon tähelepanu mitmele ELi valdkondlikule poliitikale, millel on tugev 
territoriaalne mõju (nt transpordi-, energia-, tööhõive- ja keskkonnapoliitika, ühise 
põllumajanduspoliitika esimene sammas), ning osutab nendevahelise koostoime saavutamise 
olulisusele.

Raportööri üldised 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, nähakse rohelises raamatus ette esimene analüüs 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 eri 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 ootus: raportöör usub, et Euroopa Parlament peab olema 
kindel oma nõudes avaldada käesoleva aruteluprotsessi lõpus territoriaalset 
ühtekuuluvust käsitlev valge raamat. Samuti on raportöör seisukohal, et valge raamatu 
avaldamine sillutab teed territoriaalse ühtekuuluvuse konkreetseteks säteteks 
muutmisele, mis tuleks esitada järgmises 2013. aastale järgnevaks 
programmiperioodiks ettenähtud struktuurifonde käsitlevas õigusaktide paketis.

 Finantsaspektid: raportöör on nõus, et praegusest arutelust tuleks kõrvale jätta 
igasugused finantstagajärjed ja mõju eelarvele. Raportööri arvates peaks Euroopa 
Parlamendi seisukoht piirduma uue eesmärgi poliitiliste aspektidega ning hilisemas 
etapis tuleks arutada, kas, kuidas ja millisel määral see uus mõiste pärast 2013. aastat 
ELi eelarvet mõjutab.
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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 ei tuleks mitte ainult määratleda 
territoriaalse ühtekuuluvuse lisandväärtus ja konkreetne kasu, mida Euroopa kodanikud 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohapeal rakendamisest peaksid saama, vaid ka kaaluda, 
kuidas süvalaiendada kõnealust mõistet ELi tulevasse regionaalpoliitikasse.

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 ta püüab analüüsida ja esitada eri arengumudelite mõju ELi territoriaalsele 
arengule. See töö peaks samuti viima uute kvalitatiivsete indikaatorite väljatöötamiseni, 
mis võimaldaksid territoriaalseid iseärasusi kajastada ja toetada kohapeal vastava poliitika 
väljatöötamist ja rakendamist;

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 ärakasutamine: Euroopa Liidul ei 
saa olla kõigile sobivat ühesugust arengumudelit, 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 
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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 
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 kohapeal struktuurimeetmete maksimaalne mõju, mis tuleks kasuks kõigile 
Euroopa kodanikele.

Territoriaalne juhtimine: rohelises raamatus käsitletakse paremat territoriaalset juhtimist 
ühtekuuluvuspoliitika tulevase eduka rakendamise võtmena. Tuginedes Euroopa 
Parlamendis 18. septembril 2008 vastuvõetud raporti „Valitsemistavad ja partnerlussuhted 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide lähtepunktid” 
järeldustele (raportöör Jean Marie Beaupuy), tõstatab raportöör vajaduse edendada 
mitmetasandilist valitsemissüsteemi ja määrata kindlaks asjakohane territoriaalne tasand, 
kus sekkumine oleks tõhusam erinevates programmi planeerimise ja rakendamise 
etappides. Asjakohast tähelepanu pööratakse ka uute territoriaalsete partnerlussuhete 
olulisusele, see peab olema kõigi rohelise raamatu asjakohaste analüüside keskmes.

Üleminekupiirkonnad: Raportöör märgib, et viiendas eduaruandes osutas 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. Territoriaalse 
ühtekuuluvusega seoses toetab raportöör täielikult kõnealust lähenemisviisi, 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 SKT osas künnise 75 % 
ühenduse keskmisest.
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Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevas rohelises raamatus puudutatakse ka mitmeid 
kaalumist vajavaid küsimusi, näiteks juurdepääs üldist huvi pakkuvatele teenustele või 
lisaindikaatorite loomine, selleks et paremini jälgida territoriaalse ühtekuuluvuse omadusi 
ja suundumusi. Raportis on esitatud raportööri seisukohad kõigis neis küsimustes.

Järeldus

Käesolevas raportis on sõnastatud mitmed kaalutlused asjaomaste komisjoni teatiste kohta ja 
selles käsitletakse ettepanekuid komisjonile, liikmesriikidele ning piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele eesmärgiga valmistada ette paremat arusaamist sellest, mis territoriaalne 
ühtekuuluvus olla võiks ja milline oleks territoriaalse mõõtme ühtekuuluvuspoliitikasse 
integreerimise mõju kõigile asjaomastele osapooltele.

Siiski on veel tähtsam see, et käesolev raport peaks konsolideerima Euroopa Parlamendi 
seisukohta üleeuroopalises arutelus territoriaalse ühtekuuluvuse üle, kuna see arutelu mõjutab 
tugevalt laiemat arutelu regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle pärast 2013. aastat ja 
struktuurifondide vormi järgmisel kavandamisperioodil.


