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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Hispaania ulatusliku linnastumise mõju kohta Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale 
ja ELi õigustiku kohaldamisele (saadud petitsioonide põhjal) (petitsioonid 00/00 ja 
001/00)
(2008/2248(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse petitsiooni 00/00;

– võttes arvesse petitsiooni 001/00;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 194 sätestatud 
petitsiooniõigust;

– võttes arvesse kodukorra artikli 192 lõiget 1;

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

A. arvestades, et petitsioonimenetlus tagab Euroopa kodanikele ja elanikele vahendi kaebuste 
kohtuvälise lahendamiseks, kui kaebuses sisalduvad probleemid tulenevad Euroopa Liidu 
tegevusvaldkonnast;

B. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 1 on öeldud: „Liit on rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtetele, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele”;

C. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 kohaselt võtab liit endale kohustuse 
austada põhiõigusi nii, nagu need on tagatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga (ECHR);

D. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 on sätestatud kord artikli 6 lõikes 1 
nimetatud põhimõtete rikkumiste käsitlemiseks ja lahenduste leidmiseks;

E. arvestades, et artikli 7 kohaselt antakse parlamendile õigus teha nõukogule põhjendatud 
ettepanek otsustada, kas esineb ilmne oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt väärtusi, 
millel liit rajaneb;

F. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 7 kohaselt on tagatud era- ja 
perekonnaelu kaitse, kaasa arvatud kodanike kodu kaitse, ning arvestades, et Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 kohaselt tagatakse needsamad 
õigused ja selgitatakse, et „võimud ei sekku selle õiguse kasutamisse muidu, kui 
kooskõlas seadusega ja kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik riigi julgeoleku, 
ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, korratuse või kuriteo 
ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks”; 
arvestades, et parlament, nõukogu ja komisjon on võtnud kohustuse austada hartat kõigis 
oma tegevustes;
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G. arvestades, et õigust omandile tunnustatakse Euroopa kodanike põhiõigusena vastavalt 
põhiõiguste harta artiklile 17: „Igaühel on õigus omada, kasutada, käsutada ja pärandada 
oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui 
üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase 
hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik 
üldistes huvides”;

H. arvestades, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 18 on sätestatud: „Igal liidu 
kodanikul on õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui käesoleva 
lepinguga ja selle rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja 
tingimustest ei tulene teisiti”;

I. arvestades, et Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 295 kohaselt ei mõjuta 
asutamisleping „mingil viisil omandi õiguslikku režiimi liikmesriikides”, ning arvestades, 
et Euroopa Kohtu kohtupraktikas on leidnud kinnitust, et alati tuleb kohaldada 
liikmesriikide asjaomast pädevust seoses ühenduse õiguse aluspõhimõtetega, nagu 
kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine (vt 22. juuni 1976. aasta otsust 
kohtuasjas C-119/75 Terrapin versus Terranova [1976] EKL 1039);

J. arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni esimese 
lisaprotokolli artiklis 1 on sätestatud: „Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus oma 
omandit segamatult kasutada. Kelleltki ei või võtta tema omandit muidu, kui üldistes 
huvides ja seaduses ettenähtud tingimustel ning rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtteid 
järgides” ja „[...] riigi õigust vajadusel kehtestada seadusi” võib kasutada üksnes „vara 
üldistes huvides kasutamise kontrollimiseks või maksude, maksete või trahvide tasumise 
tagamiseks”;

K. arvestades, et parlament on seisukohal, et kohustus loovutada õiguspäraselt omandatud 
eraomand nõuetekohase menetluse ja õiglase hüvitiseta ning kohustus tasuda 
meelevaldseid tasusid omaalgatusliku ja sageli ebavajaliku infrastruktuuri arenduse eest 
on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaselt ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat (vt näiteks Aka versus Türgi1) silmas pidades üksikisiku 
põhiõiguste rikkumine;

L. arvestades, et praeguse parlamendi ametiaja jooksul on petitsioonikomisjon suurt arvu 
esitatud kaebusi käsitledes läbi viinud üksikasjalikke uurimisi, on kolmel korral teatanud 
Euroopa kodanike seaduslike õiguste rikkumise ulatusest seoses seaduslikult omandatud 
omandiga Hispaanias ning on samuti põhjalikult selgitanud oma muret seoses säästva 
arengu kahjustamise, keskkonnakaitse, vee kvaliteedi ja veevarustusega, linnastamist 
käsitlevate riigihankelepingute menetlusega ning asjaoluga, et paljud Hispaania kohalikud 
ja piirkondlikud ametiasutused ei kontrolli linnastamisega seotud menetlusi piisavalt2;

                                               
1 23. septembri 1998. aasta kohtuotsus; vt ka Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni 
petitsioonikomisjoni poolt Andaluusia, Valencia ja Madridi piirkonnas korraldatud uurimismissiooni tulemuste 
kohta (ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 340).
2 Vt eespool nimetatud 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni ja Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2005. aasta 
resolutsiooni Valencia maaseaduse või Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU – arendustegevuse 
seadus) väidetava sobimatu kohaldamise ja selle mõju kohta Euroopa kodanikele (petitsioonid 609/2003, 
732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 ja teised) (ELT C 286 E, 23.11.2006, lk 225).
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M. arvestades, et on üha enam tõendeid, et Hispaania õigusasutused on hakanud käsitlema 
probleeme, mis on tingitud ulatuslikust linnastamisest paljudes kohtades rannikualal, 
eelkõige uurides korrumpeerunud kohalikke ametnikke, kes on oma tegevusega 
soodustanud linnade enneolematut ja reguleerimatut arendamist, mis kahjustab nii 
Euroopa kodanike õigusi kui ka tekitab korvamatut kahju bioloogilisele mitmekesisusele 
ja keskkonna terviklikkusele paljudes piirkondades Hispaanias, ning esitades neile 
süüdistusi; arvestades, et Euroopa Parlament on täheldanud, et menetlemine toimub siiski 
jätkuvalt ennekuulmatult aeglaselt ning et paljusid kõnealustel juhtudel määratud karistusi 
ei ole võimalik rakendada nii, et see tagaks selliste rikkumiste ohvrite rahulolu;

N. arvestades, et kõnealune ulatuslik tegevus, mida toetavad vastutustundetud kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused puudulike ja mõnikord põhjendamatute õigusaktide kaudu, 
mis on sageli vastuolus mitmesuguste Euroopa õigusnormide eesmärkidega, on 
kahjustanud märkimisväärselt Hispaania mainet ning selle laiemaid majanduslikke ja 
poliitilisi huve Euroopas;

O. arvestades, et piirkondlikud ombudsmanid tegutsevad sageli väga rasketes oludes Euroopa 
kodanike huvides seoses linnastamist käsitlevate rikkumistega, ehkki kohalikud 
omavalitsused ei ole nende jõupingutustele enamasti tähelepanu pööranud;

P. arvestades, et Hispaania põhiseaduse paragrahvis 33 osutatakse üksikisikute õigusele 
omandile, ning arvestades, et Hispaania põhiseaduskohus ei ole kunagi esitanud 
põhjalikku tõlgendust nimetatud paragrahvi kohta, ja seda eelkõige seoses omandi 
tagamisega sotsiaalseks kasutamiseks vastandatuna üksikisikute õigustele seaduslikult 
omandatud kodule ja eluasemele;

Q. arvestades, et Hispaania valitsus on kohustatud kohaldama Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut ning kaitsma Euroopa õigust ja tagama selle täieliku kohaldamise oma 
territooriumil, olenemata Hispaania Kuningriigi põhiseaduse alusel asutatud poliitiliste 
ametite riigisisesest ülesehitusest;

R. arvestades, et komisjon on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 226 kohaselt antud 
volituste alusel tegutsedes algatanud Hispaania vastu menetluse Euroopa Kohtus 
kohtuasjas, mis hõlmab Hispaanias ilmnenud ulatuslikke linnastamist käsitlevaid 
rikkumisi, mis puudutavad otseselt riigihankeid käsitleva direktiivi kohaldamist Valencia 
ametiasutuste poolt1;

S. arvestades, et komisjon on algatanud petitsioonikomisjoni taotlusel uurimise rohkem kui 
250 linnastamisprojekti suhtes, mille kohta esitasid pädevad veemajandusametid ja jõgede 
vesikondade ametid negatiivse arvamuse ning mis ootavad heakskiitu Andaluusias, 
Castilla-la Manchas, Murcias ja Valencias;

T. arvestades, et paljude dokumenteeritud, linnastamist käsitlevate rikkumiste korral 
Hispaanias ei ole komisjonil õnnestunud siiski tegutseda piisavalt jõuliselt, ja seda mitte 
üksnes keskkonnaõiguse ettevaatusprintsiibi kehtestamisel, vaid ka tõlgendades 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004, ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 
30.04.2004, lk 114).
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pealiskaudselt kohalike ja piirkondlike pädevate ametiasutuste siduvaid, õiguslikku jõudu 
omavaid tegusid, nagu integreeritud linnaarengu kavade esialgne heakskiit kohaliku 
omavalitsuse poolt;

U. arvestades, et keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi1, mille artiklis 3 
käsitletakse üksikasjalikult turismi ja linnastumist, eesmärk on tagada keskkonnakaitse 
kõrge tase ning aidata integreerida keskkondlikud kaalutlused kavade ja programmide 
väljatöötamisse ja vastuvõtmisse eesmärgiga edendada säästvat arengut; ja arvestades, et 
vee raamdirektiivi2 kohaselt tuleb liikmesriikidel takistada veevarude olukorra 
halvenemist ning edendada magevee ressursside säästlikku kasutamist;

V. arvestades, et petitsioonikomisjoni järgnevate teabe kogumise külastuste käigus ilmnes, et 
paljud kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused (mitte ainult rannikualal) on nimetatud 
eesmärke täiesti valesti mõistnud, esitades ulatuslikke linnastamisprogramme või 
nõustudes nendega; arvestades, et enamik petitsiooniga vaidlustatud linnastamiskavasid 
käsitleb maapiirkonna maa-alade sihtotstarbe muutmist linnastamiseks mõeldud maa-
aladeks, mis on majanduslikult äärmiselt kasulik nii linnastamise planeerijale kui ka 
arendajale; ja arvestades, et paljudel juhtudel on keskkonnakaitsealune maa-ala või maa-
ala, mis peaks tundlikust bioloogilisest mitmekesisusest tingituna olema keskkonnakaitse 
all, asjaomasest nimekirjast välja arvatud või on selle sihtotstarvet muudetud või ei ole 
seda asjaomasesse nimekirja kunagi kantud, et võimaldada seda kasutada just nimelt 
linnastamiseks;

W. arvestades, et niisugused kaalutlused koos moodustavad rikkumise, mille all kannatavad 
tuhanded Euroopa kodanikud, kes linnastamise planeerijate kavade tõttu ei ole kaotanud 
mitte ainult oma seaduslikult omandatud omandi, vaid on olnud sunnitud maksma 
meelevaldseid tasusid soovimatute, sageli ebavajalike ja lubamatute infrastruktuuri 
projektide eest, mis puudutavad otseselt nende varalisi õigusi ning mis lõpptulemusena 
kujutavad endast rahalist ja emotsionaalset katastroofi paljudele perekondadele;

X. arvestades, et tuhanded Euroopa kodanikud on koostöös kohalike juristide, 
linnaplaneerijate ja arhitektidega mitmesugustel asjaoludel ostnud heauskselt kinnisvara 
Hispaanias ning avastanud alles hiljem, et nad on muutunud kohalike hoolimatute 
ametiasutuste poolt toime pandud linnastamisega seotud rikkumise ohvriks ning et selle 
tagajärjel ähvardatakse nende kinnisvara lammutada, sest on selgunud, et nende elamu on 
ehitatud ebaseaduslikult, on seega väärtusetu ning seda ei saa müüa;

Y. arvestades, et looduslikud Vahemere saared ja Hispaania rannikuala on viimase kümnendi 
jooksul tõsiselt kahjustatud, sest piirkond on täis tsement- ja betoonehitisi, mis ei avalda 
mõju mitte ainult rannikuala tundlikule keskkonnale – millest suur osa on 
elupaikade3/Natura 2000 ja linnudirektiivi4 kohaselt nimeliselt keskkonnakaitse all –, vaid 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ,27. juuni 2001, teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197, 21.07.2001, lk 30).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).
3 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7).
4Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979, loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 
1).
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ka paljudele piirkonna sotsiaalsetele ja kultuuritegevustele, mis kujutab endast traagilist ja 
pöördumatut kahju nii nende kultuurilisele identiteedile ja kultuuripärandile kui ka 
keskkonna terviklikkusele, ja seda kõike peamiselt teatavate kohalike ametiasutuste ja 
ehitussektori liikmete ahnuse ja spekulatiivse tegevuse tõttu, kellel sealjuures on 
õnnestunud saada nimetatud tegevusest märkimisväärset kasu, millest suur osa on 
eksporditud1;

Z. arvestades, et ehitussektor, mis sai ülemäärast kasu kiire majanduskasvu aastatel, on 
muutunud praeguse finantsturgude kokkuvarisemise peamiseks ohvriks, põhjustades seda 
osaliselt ise spekulatiivsete tehingutega eluasemesektoris, ning arvestades, et see ei mõjuta 
mitte ainult ettevõtteid, mida ootab pankrot, vaid ka kümneid tuhandeid ehitustööstuse 
töötajaid, keda ootab nüüd töötus mittesäästva linnastamispoliitika tagajärjel, mida järgiti 
ja mille ohvriks nad nüüd on langenud,

1. kutsub Hispaania valitsust ja asjaomaste piirkondade omavalitsusi üles vaatama 
põhjalikult läbi kõik õigusaktid, mis käsitlevad eraomandi omanike õigusi, ja neid 
muutma, et lõpetada nii Euroopa Ühenduse asutamislepingus, põhiõiguste hartas, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning Euroopa Liidu asjaomastes 
direktiivides kui ka teistes konventsioonides, mille osaline EL on, sätestatud õiguste ja 
kohustuste rikkumine;

2. kutsub pädevaid piirkondlikke ametiasutusi üles seiskama kõik uued linnastamiskavad, 
milles ei järgita rangeid keskkonna säästmise ja sotsiaalse vastutuse kriteeriume ja mille 
raames ei tagata seaduslikult omandatud vara omandiõiguse austamine, ning peatada ja 
tühistada kõik kehtivad arendused, milles ei järgita või ei kohaldata ELi õiguses sätestatud 
kriteeriume, iseäranis neid, mis käsitlevad linnastamise riigihankelepingute sõlmimist ja 
vastavust vee ja keskkonnaga seotud sätetele;

3. nõuab tungivalt pädevatelt riiklikelt ja piirkondlikelt ametiasutustelt toimivate kohtu- ja 
haldusmehhanismide loomist, kaasa arvatud piirkondlikud ombudsmanid, kellele antakse 
õigus tagada õiguskaitse- ja hüvitusvahendid linnastamist käsitlevate rikkumiste ohvritele, 
kes on kannatanud kehtivates õigusaktides, nagu Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística ja Ley Urbanística Valenciana, sisalduvate sätete tagajärjel;

4. palub pädevatel ehitus- ja linnastumissektoris osalevatel finantsinstitutsioonidel ja 
äriühingutel teha poliitiliste instantsidega aktiivselt koostööd lahenduste leidmisel 
probleemidele, mis tulenevad massilisest ja mittesäästvast linnastamisest, mis on 
mõjutanud sadu tuhandeid Euroopa kodanikke, kes on otsustanud kasutada Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu sätteid ja seista artiklis 44 sätestatud asutamisõiguse eest 
liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluriik;

5. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles andma nõu ja abi, kui Hispaania ametiasutused 
seda paluvad, et tagada neile vahendid, mille abil tulla tõhusalt toime massilise 
linnastamise hävitusliku mõjuga kodanike elule nõuetekohase lühikese, kuid siiski 
mõistliku aja jooksul;

6. kutsub komisjoni üles tagama samal ajal ühenduse õiguses ja käesolevat resolutsiooni 
                                               
1 Vt Hispaania Panga ning organisatsioonide Greenpeace ja Transparency International viimaseid aruandeid.
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reguleerivates direktiivides sätestatud eesmärkide range kohaldamine ning olema 
nõudlikum Hispaania ametiasutuste suhtes, kui selgub, et paljud kohalikud omavalitsused 
ei täida oma kohustusi Euroopa Liidu kodanike ees;

7. väljendab muret ja kohkumust selle üle, et Hispaania õiguskaitse- ja kohtuorganid ei ole 
valmis käsitlema massilise linnastamise mõju inimeste elule ega suuda seda teha 
nõuetekohaselt, nagu selgub tuhandetest parlamendile ja kõnealuse teema eest vastutavale 
komisjonile saadetud teadetest;

8. on siiski veendunud, et kehtivates õigusaktides selguse, täpsuse ja kindluse puudumine 
eraomandi õiguste kohta ning keskkonnaõiguse ebapiisav ja ebajärjepidev kohaldamine on 
paljude linnastamisprobleemide põhjus ning see kombineerituna teatava pealiskaudsusega 
kohtumenetluses ei ole muutnud probleemi mitte üksnes keerulisemaks, vaid on toonud 
kaasa ka endeemilise korruptsiooni, mille ohvrid on taas peamiselt Euroopa kodanikud, 
kuid mis on põhjustanud suurt kahju ka Hispaania riigile;

9. avaldab kiitust nii piirkondlikele ombudsmanidele (síndics de greuges) ja nende 
töötajatele kui ka usinamatele prokuröridele (fiscales), kes on viimasel ajal teinud väga 
palju, et taastada mõningate kõnealuse küsimuse tõttu kannatanud institutsioonide 
terviklikkus, ning toetab täielikult nende tegevust;

10. avaldab samuti kiitust petitsioonide esitajatele, nende ühingutele ja kohaliku kogukonna 
ühingutele, mis hõlmavad kümneid tuhandeid nii Hispaania kui ka mujalt pärit kodanikke, 
kes on juhtinud Euroopa Parlamendi tähelepanu kõnealusele küsimusele ja kellest on 
olnud suur abi nende naabrite ja kõigi teiste, keda see suur ja keeruline probleem 
puudutab, põhiõiguste tagamisel;

11. tuletab meelde, et keskkonnamõju hindamise direktiivi1 ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiiviga kehtestatakse kohustus konsulteerida asjaomase üldsusega kavade 
ettevalmistamise ja koostamise etapis, mitte siis, kui kavad on kohaliku ametiasutusega de 
facto kokku lepitud, nagu on sageli juhtunud petitsioonikomisjonile esitatud juhtumite 
korral; tuletab samas kontekstis meelde, et kehtivate kavade mis tahes olulise muudatuse 
korral tuleb järgida sama korda ning kavad peavad olema ajakohased, mitte statistiliselt 
ebatäpsed või aegunud;

12. tuletab samuti meelde, et määruse (EÜ) nr 1083/20062 artikli 91 kohaselt on komisjonil 
õigus struktuurifondi makse edasi lükata ja artikli 92 kohaselt peatada makse asjaomasele 
liikmesriigile või piirkonnale ning määrata korrektsioonid seoses rahastatavate 
projektidega, mis ei vasta täielikult asjaomaste ELi õigusaktide kohaldamist 
reguleerivatele eeskirjadele;

13. tuletab samuti meelde, et Euroopa Parlament võib eelarvepädeva institutsioonina 
otsustada ühtekuuluvuspoliitika jaoks määratud vahendite reservi panemise seni, kuni 
probleem on lahendatud, kui ta on seisukohal, et see on vajalik liikmesriigi veenmiseks 

                                               
1 Nõukogu direktiiv 85/337/EMÜ, 27. juuni 1985, teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta (EÜT L 175, 05.07.1985, lk 40).
2Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25).
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lõpetada raske rikkumine seoses eeskirjade ja põhimõtetega, mida ta on kohustatud 
asutamislepingu kohaselt või Euroopa Liidu õiguse kohaldamise tulemusel austama;

14. kinnitab eelmise resolutsiooni järeldusi, seades kahtluse alla linnastamise planeerijate 
määramise meetodid ning sageli linnaplaneerijatele ja kinnisvaraarendajatele teatavate 
kohalike omavalituste antud liigsed volitused, mis kahjustavad nii kogukonda kui ka 
kodanikke, kelle kodu on kõnealuses piirkonnas;

15. nõuab veel kord kohalikelt ametiasutustelt tungivalt, et nad konsulteeriksid kodanikega ja 
kaasaksid nad linna arendamise projektidesse, et edendada vastuvõetavamat ja säästvat 
linnaarengut, kui see on vajalik, kohaliku kogukonna huvides ning mitte üksnes 
kinnisvaraarendajate ja maaklerite huvides või teiste mõjukate äriringkondade huvides;

16. mõistab otsustavalt hukka ebaseadusliku tegevuse, millega teatavad kinnisvaraarendajad 
kahjustavad varjatult Euroopa kodanike seaduslikku omandiõigust, mõjutades maa 
kinnistamist ja katastriandmeid, ning kutsub kohalikke ametiasutusi üles looma 
nõuetekohased õiguslikud vahendid kõnealuse tegevuse peatamiseks;

17. kinnitab veel kord, et kui omandi kaotuse eest makstakse hüvitist, tuleb seda teha piisaval 
määral ning vastavalt Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale;

18. kutsub veel kord komisjoni üles algatama teises liikmesriigis kinnisvara ostvatele Euroopa 
kodanikele suunatud teavitamiskampaania;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, 
Hispaania Kuningriigi valitsusele ja parlamendile ning autonoomsetele piirkondlikele 
kogudele, Hispaania riiklikule ombudsmanile ja piirkondlikele ombudsmanidele ning 
petitsioonide esitajatele.
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