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Tulevik kõigile kohtadele 

I Preambul 

 

(1) Meie, ruumilise planeerimise, territoriaalse arengu ja/või territoriaalse 

ühtekuuluvuse eest vastutavad ministrid, oleme koostöös Euroopa Komisjoni, 

Euroopa Parlamendi, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee, Euroopa Investeerimispanga grupi ning asjaomaste Euroopa 

ja riiklike ühendustega vaadanud läbi 2007. aastal välja kuulutatud ja 

2011. aastal ajakohastatud territoriaalse tegevuskava. Lepime ühiselt kokku 

territoriaalse tegevuskava aastani 2030. 

(2) Julgustame oma kolleege naaberriikides võtma territoriaalse tegevuskava 

teadmiseks ja ühinema meiega selle elluviimisel Euroopa, rahvusvahelisel, 

makroregionaalsel ja piiriülesel tasandil. Kõik on teretulnud kasutama 

territoriaalset tegevuskava oma riigis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 

ning koostöös teiste riikidega. 

(3) Julgustame kõiki, kes tegelevad ruumilise planeerimise ja territoriaalse arengu 

poliitikaga kõigil haldus- ja valitsemistasanditel ELis ja naaberriikides, 

territoriaalset tegevuskava ellu viima. Territoriaalne tegevuskava kehtib kõikjal, 

selle põhirõhk on vastastikuste suhete ja inimeste heaolu arendamisel. 

(4) Territoriaalne tegevuskava tugineb Euroopa territoriaalse arengu ja 

ühtekuuluvuse vaatlusvõrgu (ESPON) uuringuraportite „Euroopa territoriaalne 

olukord“ (2019), “Euroopa territoriaalne võrdlusraamistik” (2019) ning Euroopa 

Komisjoni majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse seitsmenda 

eduaruande (2017) järeldustele. Selles võetakse arvesse ka hiljutisi aruandeid 

ruumilise planeerimise, territoriaalse ühtekuuluvuse ja territoriaalse arengu 

kohta ning ELi ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga asjakohaseid poliitikaid ja 

sõnumeid.  
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(5) Territoriaalses tegevuskavas võetakse arvesse hiljutisi poliitikaraamistikke ja 

tegevuskavasid, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku 

arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärke (2015), Pariisi 

kokkulepet (2015), ÜRO uut linnade tegevuskava (2016), Euroopa Komisjoni 

aruteludokumenti „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“ (2019), 

ettepanekut ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta aastateks 2021–2027 

(2018), ELi linnade tegevuskava (2016), uut Leipzigi hartat (2020), Corki 2.0 

deklaratsiooni „Parem elu maapiirkondades“ (2016) ning OECD põhimõtteid 

linnapoliitika ja maaelu arengu poliitika kohta (2019), samuti Euroopa rohelist 

kokkulepet koos selle juurde kuuluvate kestliku Euroopa investeerimiskava ja 

õiglase ülemineku mehhanismiga (2020), ühenduse taasteprogrammi (2020) 

ning asjakohaseid Euroopa Liidu Nõukogu järeldusi Austria, Rumeenia, Soome 

ja Horvaatia eesistumise ajast.. 

(6) Territoriaalne tegevuskava loob tegevusraamistiku territoriaalse ühtekuuluvuse 

edendamiseks Euroopas. Territoriaalne ühtekuuluvus on Euroopa Liidu 

lepinguga (ELi lepingu artikkel 3) kehtestatud Euroopa Liidu eesmärk. See 

tähendab tasakaalustatud ja harmoonilise territoriaalse arengu edendamist 

riikides, piirkondades, linnades ja omavalitsusüksustes ja nende vahel ning 

tuleviku kindlustamist kõigile Euroopa kohtadele ja inimestele, tuginedes 

seejuures paikkondliku mitmekesisuse ja lähimuslikkuse põhimõttele. See tagab 

inimestele ja ettevõtetele nende asukohast olenemata võrdsemad võimalused, 

sealhulgas juurdepääsu avalikele teenustele. Linnade tasandil käsitletakse neid 

aspekte uues Leipzigi hartas. Territoriaalne ühtekuuluvus tugevdab 

solidaarsust, et edendada piirkondlikku konvergentsi ja vähendada piirkondade 

vahelist ebavõrdsust. Territoriaalne ühtekuuluvus aitab kõigil piirkndadel ja 

kohtadel kohapõhiste investeeringute kaudu oma vara kasutades võimalikult 

hästi hakkama saada. See toob kasu Euroopale tervikuna ja igale riigile eraldi.  

(7) Territoriaalses tegevuskavas rõhutatakse strateegilise ruumilise planeerimise 

tähtsust ning nõutakse valdkondliku poliitika territoriaalse mõõtme tugevdamist 

kõigil valitsemistasanditel. Selle eesmärk on edendada kaasavat ja kestlikku 

tulevikku kõigi kohtade jaoks ning aidata saavutada kestliku arengu eesmärke 

Euroopas.  
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(8) Oluline on piirata ebavõrdsust, mis takistab Euroopal, riikidel, 

omavalitsusüksustel ja piirkondadel ehitada üles oma arengut ja edu. Seda on 

võimalik saavutada vaid juhul, kui pööratakse rohkem tähelepanu Euroopa 

kohtade mitmekesisusele, arengupotentsiaalile ja probleemidele. 

(9) Territoriaalse tegevuskava uuendamise ajal on COVID-19 pandeemia muutnud 

poliitikakujundamist ja tulevasi arenguväljavaateid. Kuna lahendused, millega 

poliitikad sellele on reageerinudon eri piirkondades valitsevate erinevate 

tingimuste tõttu erinevad, näitab pandeemia selgelt, et piirkonnad on olulised ja 

üksteisest äärmiselt sõltuvad. Territoriaalne ühtekuuluvus peaks etendama 

taastumisprotsessis olulist osa. Regionaalpoliitika ja piirkondade vaheline 

koostöö ühiste eesmärkide nimel on omavalitsuste, piirkondade ja riikide 

vastupanuvõime suurendamiseks ning taastumise kiirendamiseks hädavajalik.  

(10) Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu artiklid 174, 175 ja 349) 

kohaselt peaksid kõik liidu poliitikavaldkonnad ja meetmed kaasa aitama 

majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. Kestliku 

territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks ning inimeste ja kohtade vahelise 

ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb teha ühiseid jõupingutusi. Selleks peavad 

valdkondliku poliitikaga tegelevad, kohalikud, piirkondlikud, riiklikud, ELi ja 

muud ametiasutused ning eri ühiskonnarühmad ühiselt tegutsema. Nad peavad 

tegema koostööd kaasatuse, kestlikkuse, konkurentsi- ja vastupanuvõime 

tasakaalustamiseks kaasava ja uuendusliku integreeritud territoriaalse arengu 

kaudu. 

(11) Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused võivad kaasava ja kestliku arengu 

tagamiseks vajada välist toetust. Sellist toetust saab anda ELi 

ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluva maaelu 

arengu poliitika raames, seades eesmärgid ja tehes investeeringuid kõigis 

piirkondades. See on eriti tähtis kehvemate tulevikuväljavaadetega , 

mahajäänud ja selliste piirkondade puhul, kus valitsevad rasked ja püsivalt 

ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused. 

(12) Euroopa roheline kokkulepe koos selle juurde kuuluva kestliku Euroopa 

investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanismiga ning sellega seotud ELi 

valdkondlikud poliitikad ja töö maapiirkondade pikaajalise visiooni kallal 
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annavad võimaluse edendada sünergiat territoriaalse tegevuskava ning ELi 

üldiste strateegiate ja poliitikavaldkondade vahel. Roheline kokkulepe ühendab 

rohepöörde ja õiglase ülemineku poliitika eesmärgid, kuna kokkuleppe eesmärk 

on võidelda energiasüsteemi ümberkujundamise ebaühtlaselt jaotuva mõju 

vastu, vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning kliimamuutuste ja muude 

keskkonnaprobleemide mõju. Selle eesmärk on pöörata kliima- ja 

keskkonnaprobleemid kõikide piirkondade ja kohtade jaoks võimalusteks ning 

kujundada üleminek kõigi jaoks õiglaseks ja kaasavaks. Seega annab Euroopa 

roheline kokkulepe võimaluse edendada sünergiat territoriaalse tegevuskava 

ning ELi muude strateegiate ja poliitikavaldkondade vahel. See on kooskõlas 

territoriaalse ühtekuuluvuse idee ja kohapõhise lähenemisviisiga, tugineb kõigi 

kohtade mitmekülgsele arengupotentsiaalile ja parandab üldist territoriaalset 

tasakaalu Euroopas.  

(13) Kutsume territoriaalse arengu ja strateegilise ruumilise planeerimise asjaosalisi 

kõigil tasanditel üles võtma arvesse territoriaalse tegevuskava prioriteete. 

Ühtlasi kutsume valdkondliku poliitika kujundamise ja rakendamise eest 

vastutajaid üles arvestama neid prioriteeteigal valitsemistasandil. Territoriaalse 

ühtekuuluvuse tagamiseks on oluline kõigi ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike 

poliitikameetmete sidusus. Enamikul poliitikameetmetel on oluline territoriaalne 

mõju ja need mõjutavad piirkondliku arengu võimalusi erinevalt. Koordineeritud 

ja kohapõhine poliitika võib märkimisväärselt suurendada poliitikatekoosmõjuja 

tõhusust ning vähendada vastuoluliste poliitikameetmete negatiivset mõju.  

(14) Kutsume liikmesriikide, regioonide, suurlinnapiirkondade, linnade, 

omavalitsusüksuste, maapiirkondade ja muude kohtade poliitikakujundajaidja 

ametiasutusi üles panustama kõigi kohtade ja inimeste kaasavasse ja kestlikku 

tulevikku. Ühise arengupotentsiaali või ühiste probleemidega piirkonnad ja 

kohad võivad ühiste lahenduste otsimisel koostööd teha. Üksteist täiendava 

potentsiaaliga kohad võivad uurida oma suhtelisi eeliseid koos, et luua 

täiendavat arengupotentsiaali. Toetame nende suutlikkust töötada tihedama 

koostöö abilvälja tulemuslikumad poliitikameetmed. 

(15) Kohapõhise lähenemisviisi järgimine poliitikakujundamisel aitab kaasa 

territoriaalsele ühtekuuluvusele.See põhineb horisontaalsel ja vertikaalsel 
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koordineerimisel, tõenduspõhisel poliitikakujundamisel ja integreeritud 

territoriaalsel arengul. See hõlmab eri valitsemistasandeid (mitmetasandilise 

valitsemise lähenemisviis), mis aitab tagada lähimuslikkust. See tagab koostöö 

ja koordineerituse, kaasates kodanikke, kodanikuühiskonda, ettevõtjaid, 

uurimis- ja teadusasutusi ning teadmuskeskusi. Selle lõppeesmärk on  

realiseerida tõhusamalt piirkondliku arengu potentsiaal, mis on seotud 

kohapealsekapitali, teadmiste ja ressurssidega, tunnistades samas vajadust 

kohandatud lahenduste järele eri piirkondades. Euroopa, riikliku, piirkondliku ja 

kohaliku tasandi kohapõhiste strateegiate väljatöötamine ja rakendamine toetab 

kohtade pikaajalist arengut ja konkurentsivõimet.  

(16) Territoriaalse tegevuskava ja uue Leipzigi harta ühised põhimõtted on 

kohapõhine lähenemisviis, poliitika koordineerimine ja tulemuslikud 

mitmetasandilised poliitikaraamistikud. Territoriaalnetegevuskava toetabneid kui 

üldpõhimõtteid kõigi kohtade ja poliitikavaldkondade jaoks. Uues Leipzigi hartas 

antakse suunised nende põhimõtete järgimiseks linnades, funktsionaalsetes 

linnapiirkondades ja linnade lähipiirkondades. Seetõttu toetame tihedamat 

koostööd eri piirkonnatasandite vahel ja üleselt, sealhulgas linna- ja 

maapiirkondade koostöö ja sidususe tugevdamisel. 

(17) Nagu rõhutab Leipzigi harta, tagavad hea linnajuhtimise ja kvaliteetse 

linnaruumi kujundamisepõhimõtted atraktiivsed, kaasavad ja 

kohanemisvõimelised linnad, mis  muutuksid inimeste jaoks meeldivamaks ja 

atraktiivsemateks paikadeks, kus töötada, elada ja mida nautida. Oluline on 

see, et ametiasutused kavandaksid meie linnade ja külade arengut planeerides 

juba ennetavalt kvaliteetseid ja kaasavaid ruumilahendusi. 

(18) Kutsume kogukondi ja kodanikuühiskonda kogu Euroopas üles aitama ületada 

suurenevaid arenguerinevusi inimeste ja kohtade vahel. Erineva sissetuleku, 

haridusliku tausta, kultuuri, traditsioonide ja religiooniga inimeste lähendamine 

on Euroopa kooshoidmise võti. Hõlbustame koostööd ja suurendame 

solidaarsust kodanikuühiskonnas, et vähendada segregatsiooni ja edendada 

sotsiaalset kaasatust ning kasutada mitmekesisust igaühe heaolu tagamise 

vahendina. 
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(19) Euroopa ruumilinemitmekesisus on alakasutatud potentsiaal. Kohapõhine 

poliitikakujundamine võib aidata seda potentsiaali paremini ära kasutada. 

Ühendada eri valdkonnapoliitikate, valitsemistasandite, kohtade ja 

ühiskonnarühmade jõupingutused on oluline kaasava ja kestliku Euroopa jaoks, 

mis pakub tulevikuväljavaateid kõigile inimestele ja kohtadele, kaitseb ühiseid 

elatusvahendeid ja kujundab ühiskonna arengut.   
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II Miks me peame tegutsema? 

 

(20) Hiljutised uuringud, sealhulgas ESPONi, Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Regioonide Komitee, Euroopa Investeerimispanga, Maailmapanga ning teiste 

rahvusvaheliste, riiklike ja piirkondlike osapoolteuuringud näitavad, et Euroopa 

seisab silmitsi suurte majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 

probleemidega, kuid Euroopal on ka suur potentsiaal parandada elutingimusi 

kõigis kohtades ja kõigi inimeste jaoks. See nõuab tugeva territoriaalse 

mõõtmega poliitikameetmeid ja koordineeritud lähenemisviise, mis 

teadvustavadja kasutavad ära eri kohtade mitmekesisust ja eripärasid.  

(21) Euroopas on palju eri tüüpi piirkondi ja kohti, nagu pealinnapiirkonnad, 

suurlinnapiirkonnad, väikesed ja keskmise suurusega linnad, linnalähedased 

piirkonnad, maapiirkonnad, perifeersed sisealad, äärealad, hõreasustatud 

piirkonnad, saared, rannikualad, mägipiirkonnad, Euroopa kauged äärealad, 

piiriülesed piirkonnad, makropiirkonnad, väheneva rahvastikuga piirkonnad, 

majanduse ümberkorraldamisest ja tööstuslikust üleminekust mõjutatud 

piirkonnad jmt. Nende piirkondade arengupotentsiaal ja probleemid võivad olla 

väga erinevad. Majanduslikud ja sotsiaalsed erinevused kohtade ja inimeste 

vahel ning keskkonnaohud ja -surve suurenevad kõigil ruumitasanditel, 

kohalikust üle-euroopalise tasandini. Neid erinevusi põhjustavad mitmed eri 

tegurid, nagu mastaabisääst, tasakaalustamata juurdepääs turgudele, 

kvalifitseeritud tööjõu puudus, erinevused juhtimise ja avalike teenuste osutmise 

kvaliteedis. Lisaks mõjutavad arengupotentsiaali ärakasutamise või -

probleemide lahendamise võimalusi kohtadevahelised ühendused ja vood, eriti 

mõõda transpordikoridore.  

Valitsemise ja juhtimise kvaliteet   

 

(22) Valitsemis- ja juhtimisprotsesside kvaliteet on kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 

kogu Euroopa arengu tasandil tähtis läbivpõhimõte. See on oluline ühiskonna 
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heaolu seisukohast ning pikemaajalise elatustaseme kasvu, investeeringute, 

sotsiaalse usalduse ja poliitilise legitiimsuse eeltingimus. Integreeritud 

kohapõhiste strateegiate väljatöötamine ja rakendamine ning investeeringute 

kavandamine ja elluviimine eeldab koostööd eri poliitikavaldkondade 

ningvalitsemis- ja juhtimistasandite vaheljasamal ajal kohalike kogukondade 

kaasamist. Strateegiate kaasavarakendamise edendamiseks on eriti tähtis 

pidev  võimekuse kasvatamine kõigil tasanditel. 

(23) Nagu on rõhutatud seitsmendas ühtekuuluvusaruandes, erineb valitsemise ja 

juhtimise kvaliteet Euroopas piirkondade lõikes igal valitsemistandil. Suurimad 

erinevused on riikide vahel, kuid erinevusi esineb ka riikide sees. Valitsemise ja 

juhtimise nõrk kvaliteet võib vähendada taristusse, inimkapitali ja 

tehnoloogiasse tehtud investeeringute piirkasu ja tulu piirkonnas. 

Inimesed ja kohad kaugenevad üksteisest 

Suurenev tasakaalustamatus ja ebavõrdsus 

(24) Euroopa muutuv sotsiaalne ja majanduslik olukord on põhjustanud üha 

suuremat ebavõrdsust, mille tõttu inimesed ja kohad kaugenevad üksteisest. 

Mõned ühiskonnarühmad ja kogukonnad tunnevad, et Euroopa ja riiklike 

eesmärkide ja väljavaadetega ei püüta lahendada nende muresid ja avardada 

nende võimalusi,midaon väljendatud“rahulolematuse geograafiat” käsitlevas 

debatis. Tõepoolest,  suureneval sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel 

Euroopas on selge ruumiline mõõde, näiteks segregatsioon linnade või 

maapiirkondade, suuremate regioonide või riikide ja Euroopa siseselt. Suurenev 

ebavõrdsus ja erinevused muudavad tulevikuväljavaated piirkonniti 

märkimisväärselt erinevaks. Territoriaalses tegevuskavas rõhutatakse neid 

probleeme ja juhitakse nendele poliitikakujundajate tähelepanu.  

(25) Meetmeid on vaja võtta järgmistes valdkondades.  

(26) Elukvaliteet: kõigiavaliku poliitika  meetmete põhieesmärk peaks olema 

parandada kodanike heaolu ja elukvaliteeti. Heaolu ja elukvaliteet on midagi 

enamat kui pelgalt majandustulemused, elatustase ja muud materiaalsed 

aspektid, vaid hõlmavad ka näiteks juurdepääsu kvaliteetsetele avalikele 
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teenustele, liikumisvabadust,tervislikku, vastupidavat ja kvaliteetset ehitatud 

keskkonda ja arhitektuuri. Neis on oluline ka territoriaalne mõõde, mis ulatub 

erinevustest naabruskondadevahel, nagu sotsiaalne tõrjutus ja vaesus linnades, 

piirkondade- ja riikidevaheliste erinevusteni.  

(27) Üldhuviteenused: elukvaliteedi ja ettevõtluse arengu seisukohast on olulised 

avalike teenuste kättesaadavus, lähedus, taskukohasus ja kvaliteet. Vajadus 

suurema kulutasuvuse ja tõhusa avaliku halduse järele võib viia kindlates 

asukohtades teenuste kaotamise või polüfunktsionaalsetesse 

teenuskeskustesse koondamiseni. Samal ajal suurenevad ootused teenuste 

kättesaadavusele ja kvaliteedile. Piirkonniti erineva juurdepääsuga 

üldhuviteenustele kaasneb oht, et teenuseosutajad, ettevõtted ja ühiskondlikud 

tegevused viiakse üle kohtadesse, kus pikemas perspektiivis on juurdepääs 

parem. Sellistteenuste üleviimise survet äärealadelt võivad vähendada uued 

digitaalsete teenuste tehnoloogiad. Samal ajal esineb mõnes piirkonnas üha 

suuremaid probleeme taskukohaste eluasemete kättesaadavusega, eelkõige 

seal, kus ajutise majutus- ja turismiteenused vähendavad märkimisväärselt 

eluasemete arvu, põhjustades kodutust, teatud linnaosade kallinemist ja 

sotsiaalset tõrjutust. 

(28) Demograafiline ja ühiskondlik tasakaalustamatus: rahvastiku vananemine, 

riikide ja Euroopa-sisene ränne, sealhulgas rahvastiku vähenemine panevad 

proovile Euroopa hoolekandesüsteemid ning kohaliku ja piirkondliku arengu. 

Sellistel rahvastikumuutustel on tõsised sotsiaalsed tagajärjed, nagu kasvav 

sotsiaalne tõrjutus ja ebavõrdsus ning probleemid avalike teenuste osutamise, 

tööturu ja eluasemetega.. Rahvastiku vananemine ja ränne viitavad rahvastiku 

jätkuvalekoondumisele maapiirkondadest ja äärealadelt linnapiirkondadesse. 

Rahvastiku vähenemine puudutab eelkõige äärealasid, kus puudub juurdepääs 

avalikele teenustele ning mis pakuvad vähem majanduslikke ja sotsiaalseid 

võimalusi. Neid probleeme võivad teravdada Euroopa-välised rändevood, 

sealhulgas noorte ja andekate inimeste väljaränne ning pagulaste sisseränne.  

(29) Digiüleminek ja neljas tööstusrevolutsioon: Euroopa majanduslikku ja 

ühiskondlikku arengut hakkavad kujundama digiüleminek ja uuenduslikud 

tehnoloogiad. Neljas tööstusrevolutsioon toob kaasa tehnoloogiate põimumise 
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ning füüsiliste, digitaalsete ja bioloogiliste süsteemide vaheliste piiride 

hägustumise, mis muudab märkimisväärselt tööturgu. Majanduslik 

kontsentreerumine ja kogu maailmas kiiresti kasutusele võetud uued tehnilised 

lahendused loovad üha enam „võitja võtab kõik“ majandussüsteeme. See 

suurendab piirkondade ja linnastute tähtsust majanduslikus üleminekus. 

Ametiasutused ja poliitikakujundajad peavad üleminekuteks valmistumiseks ja 

tulemuslikuks poliitikakujundamiseks pidevalt uuendusi tegema ja 

sidusrühmadega dialooge pidama. See eeldab ka andmekaitse ja eraelu 

puutumatusega seotud õiguste, e-valitsemise ja Euroopa digiülemineku 

protsesside arvessevõtmist. Peamised territoriaalset ebavõrdsust suurendavad 

tegurid on erinevused hariduses, digioskustes ja juurdepääsus lairibavõrkudele. 

Eakaid ja perifeersetes maapiirkondades (nt mägipiirkondades või saartel) 

elavaid inimesi ohustab sageli digiülemineku protsessidest kõrvalejäämine.  

(30) Tööhõive ja majandusareng: Euroopa riikide kohalikud ja piirkondlikud 

majandused on keeruliste väärtusahelate kaudu omavahel tihedalt seotud ja 

üksteisest sõltuvad. Majanduslikke ja tööhõivealaseid väljavaateid mõjutavad 

kohalikud arengutingimused, mida kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa 

tasandi otsustajad ei saa mõjutada. Mõned kohad eristuvad tihtipeale oluliselt 

paremate majandusnäitajate ja töövõimaluste poolest, näiteks tänu paremale 

konkurentsivõimele ning finantssuutlikkusele, atraktiivsetele 

investeerimistingimustele, soodsale ettevõtluskeskkonnale, arenenud 

piirkondlikule taristule, tõhusatele piirkondlikele innovatsioonisüsteemidele, 

kõrgetasemelisele teadus-, arendus ja innovatsioonitegevusele, hea hariduse ja 

oskustööjõu kättesaadavusele ning heale ettevõtlus- ja looduskeskkonnale. See 

tugevdab paremal järjel olevate kohtade suhtelist arengupositsiooni ning 

süvendab veelgi piirkondade vahelisi erinevusi ja tasakaalustamatust. Teine 

oluline aspekt on linnade kasv ja mitmekeskuseline areng. 

(31) Kohtade vastastikune sõltuvus: kuigi mõned kohad ja piirkonnad Euroopas 

kaugenevad üksteisest, suureneb samas ka nende vastastikune sõltuvus. Need 

positiivsed ja negatiivsed välismõjud tähendavad seda, et ühes kohas toimuv 

areng mõjutab teise koha potentsiaali, mistõttu Euroopa ühes osas toimuvad 

muutused võivad mõjutada ka Euroopa teisi osi. Need vastasseosedilmnevad 

kõige selgemalt majanduse ruumilises koondumises ning üha kasvavates 
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erinevustes jõudsalt arenevate (sageli suurlinnapiirkonnad) ja hääbuvate (sageli 

maapiirkonnad) piirkondade vahel. Seda näitab ilmekalt jätkuv keskus-perifeeria 

ruumimuster nii riikide kui üle-euroopalisel tasandil. Sisepiiridel ja eelkõige ELi 

välispiiridel esineb erinevusi õiguslikes, sotsiaalsetes ja poliitilistes 

süsteemides, mis mõjutavad kohalikku ja piirkondlikku arengut. Barjäärid ja 

piirid kohtadevahel, mis takistavad ruumilist sidusustvõivad tuua kaasa  inim-, 

kultuuri-, majandus- ja ökoloogiliste ressursside alakasutuse, mis süvendab 

ääremaastumist ja sotsiaalset tõrjutust. 

(32) Üleilmastumine: Euroopa on tugevalt seotud maailmamajandusega. Euroopa 

kohalikku ja piirkondlikku arengut mõjutavad globaalsed strateegiad ning 

üleilmnegeopoliitiline ja sotsiaal-majanduslik areng, mida kohalikud ja 

piirkondlikud otsustajad ei saa mõjutada, sealhulgas arengud Euraasias ja 

ülejäänud Vahemere piirkonnas. Paljud Euroopa kodanikud ja ettevõtted 

osalevad üleilmsetes ühiskondlikes ja majanduslikes võrgustikes. Seetõttu on 

Euroopa piirkondade, ja linnade areng seotud kohtade ning kaupade, teenuste, 

investeeringute, inimeste ja ideede liikumisega kogu maailmas. Ehk kohtade ja 

piirkondade arenguväljavaateid Euroopas mõjutavad paljuski globaalsed 

arengusuundumused. Ülemaailmsetestarengusuundumustest tulenev 

arengupotentsiaal ega selle negatiivsed mõjud ei ole Euroopas eri piirkondade 

vahel võrdselt jaotunud. Lisaks on COVID-19 pandeemia toonud esile 

üleilmsete tarneahelate ebakindluse ja vastupanuvõime puudumise mitmetes 

majandussektorites ja piirkondades. 

Kestlik areng ja kliimamuutused  

Suurenev surve keskkonnale 

(33) Ülemaailmsed kestliku arengu probleemid mõjutavad otseselt kohalikku ja 

piirkondlikku arengut ning Euroopas valitsevaid elamistingimusi. See puudutab 

eelkõige kliimamuutusi, keskkonnaseisundi halvenemist ja üleminekut 

kliimaneutraalsele majandusele. Poliitilistes ja ühiskondlikes aruteludes 

rõhutatakse üha pakilisemat vajadust tegeleda kliimamuutuste, vastupanuvõime 

ja kestlikumale arenguleüleminekuga, mida on toonitatud Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni kestliku arengu eesmärkides. Neid probleeme käsitletakse 
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Euroopa Liidu strateegiates Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa 

semestririigipõhiste aruannete kaudu. Üleminek kestlikule arengule kätkeb 

endas erinevaid arenguvõimalusi ja –väljakutseid eripiirkondades, sh linnades 

ja maapiirkondade. 

(34) Meetmeid on vaja võtta järgmistes valdkondades. 

(35) Kliimamuutused: kliimamuutuste mõju erineb Euroopa eri geograafilistes 

piirkondades märgatavalt ja haavatavus nende suhtes on erinev. Suurem 

merevee taseme tõusu, kuumalainete, metsatulekahjude, põua, kõrbestumise, 

muu mulla ja pinnase degradeerumise ja üleujutuste oht ning muud looduslikud 

ja segatüüpi (looduslik-tehnilised) ohud nõuavad kohapõhiseid lahendusi, 

koostööd ja kooskõlastatud poliitikat. Kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohandamise meetmed võivad pakkuda kohtadele isegi uusi arenguvõimalusi. 

See võib puudutada põllumajandust, biomajandust, rohe-, sini- ja ringmajandust 

ning taastuvenergia tootmist. Kliimamuutuste mõju ning leevendus- ja 

kohandamismeetmed sõltuvad piirkondlikustolukorrast ning nõuavad 

kohandatud lahendusi kõigil tasanditel.  

(36) Elurikkuse kadumine ja maakasutus: inimtegevusest tingitud kiire elurikkuse 

kadumine seab ökosüsteemid ja pikaajalised elamistingimused tõsisesse ohtu. 

See mõjutab elatusvahendeid, elukvaliteeti ja kohalikku majandust. Maa- ja 

rannikualade suurenev inimtegevuseks kasutuselevõtt, loodusliku 

pinnasetehiskatte alla viimine ja valglinnastumine vähendavad avatud ruumi, 

elurikkust ja viljaka pinnasega alasid ning aitavad kaasa linna soojussaarte 

tekkele, mis mõjutab omakorda ökosüsteemide toimimist. Samal ajal pakuvad 

hüljatud, hooletusse jäetud ja alakasutatud alad võimalusi uuteks 

maakasutusteks. 

(37) Õhu, pinnase ja vee kvaliteet: see on inimeste heaolu seisukohast väga 

oluline. Õhusaaste, müra, saastunud pinnas ning reostunud põhjavesi ja 

pinnaveekogud tekitavad suuri terviseprobleeme, mis võivad olla seotud 

sotsiaalse ebavõrdsusega. Juurdepääs puhtale õhule, veele ja pinnasele ei 

erine mitte ainult riikide ja suuremate regioonide, vaid ka linna- ja 

maapiirkondade vahel, samuti linnade ja suurlinnapiirkondade siseselt. 
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(38) Kindel, taskukohane ja säästev energia: Euroopa kodanikud ja ettevõtted 

vajavad juurdepääsu säästvale, kindlale ja taskukohasele energiavarustusele. 

See on oluline kohaliku ja piirkondliku arengu jaoks. Energiajulgeolekuga 

seotud probleeme suurendab märkimisväärne import majanduslikult või 

poliitiliseltebastabiilsetest kolmandatest riikidest. Kõikuvad energiahinnad ja 

kasvavadheitkogused toovad kaasa vajaduse kestlike lahenduste järele nagu 

taastuvenergia, keskkonnahoidlikum ja vähese CO2 heitega majandus ning 

muud energiatõhusust suurendavad ja -tarbimist vähendavad meetmed. 

Ebapiisav energiataristu ja olemasolevatest võrkudest sõltuvus tekitab vajaduse 

mitmekesistatud energiatootmise ja -varustuse ning energiaturu arendamise ja 

integreerimise järgi.  

(39) Õiglane üleminek: kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks 2050. aastaks 

tuleb kogu Euroopas võtta süsinikuheite vähendamise meetmeid. Selle 

ülemineku majanduslikud, keskkonnaalased ja sotsiaalsed kulud on eriti suured 

nende piirkondade ja rahvastikurühmade jaoks, mis sõltuvad kõige enam 

fossiilkütustest ja tööstusharudest, mis paiskavad õhku märkimisväärses 

koguses kasvuhoonegaase. Õiglase ülemineku eesmärk on tagada, et 

kliimaneutraalse majanduse poole liigutakse õiglaselt, et ükski inimene ega koht 

ei jääks maha ja et see tooks kaasa hea elukvaliteedi kõigile. 

Üleminekuprotsessist negatiivselt mõjutatud piirkondadestuleb teha 

investeeringuid, võimaldades piirkondadel ja inimestel tegeleda 2050. aastaks 

kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja 

keskkonnamõjuga. 

(40) Ringmajanduse väärtusahelad: ringmajandus on CO2-/kliimaneutraalse 

majanduse oluline eesmärk. Ringmajanduse eesmärk on jõudamaterjali- ja 

energiaringlusenivastupidavate disainilahenduste, hooldamise ja remondi, 

taaskasutuse, ümbertöötlemise, renoveerimise ja ringlussevõtu kaudu. Olulised 

on tööstussümbioosi protsessid piirkondlikes väärtusahelates. Euroopa 

majanduse üleminekul kohapõhisele ringmajandusele ja CO2-

/kliimaneutraalsele mudelile on selge territoriaalne mõõde ja see võib 

tugevdada funktsionaalseid piirkondi. Kohapealnemajanduslik heaolu sõltub 

ettevõtete ja idufirmade konkurentsivõimest ja loovusest, samuti kohalikest 

ressurssidest, oludest ja traditsioonidest, kultuurilisest, sotsiaalsest ja 

http://territorialagenda.eu/


 

 

15 territorialagenda.eu 

inimkapitalist ning innovatsioonisuutlikkusest. Üldiselt on linnapiirkondadel 

vastavatest arengusuundumustest rohkem võita kui hõredalt asustatud 

piirkondadel ja äärealadel, kus sageli puudub vajalik kriitiline mass. Väiksemad 

linnad ning kohad, mis elatuvad peamiselt käsitööndusest, võivad 

ringmajandusest siiski kasu lõigataremonditööde, taaskasutuse ning 

jagamismajandusetegevustestkohalikul ja piirkondlikul tasandil.  

(41) Loodus, maastik ja kultuuripärand: loodus- ja kultuuripärand on kohalik ja 

piirkondlik arenguvara, mis pakub ainulaadseid arenguvõimalusi ja kvaliteetset 

elukeskkonda. Ressursside säästev ja tõhus kasutamine peaks tooma kasu 

kohalikele kogukondadele ja edendama kohalikke ettevõtlusvõimalusi. Nende 

varade röövkasutus/ülemäärane kasutamine võib aga ohustada kohalikku ja 

piirkondlikku majandust. Linnastumine, intensiivne põllumajandus ja kalandus, 

energiatootmine, kaevandamine, tööstustegevus, transport ja muu 

taristuarendus võivad tekitada suuri probleeme, eriti siis, kui neid ei 

koordineerita. Merealade ja mereressursside ulatuslikum ja koordineerimata 

kasutamine võib mõjutada kestlikku arengut, samal ajal kui muutused maa ja 

mere kasutamises, linnastumine ja massiturism ohustavad kultuurivarasid ja 

maastikke ning võivad killustada looduslikke elupaiku ja rohekoridore. 

Vajadus tegutseda 

 

(42) Kohtade ja inimeste vaheline kasvav ebavõrdsus ning jätkusuutmatu areng on 

Euroopas jõudnud kriitilise piirini. Ettagada positiivsed tulevikuväljavaated 

kõigile Euroopa inimestele, kogukondadele ja kohtadele, on vaja r kõigil 

ruumilistel ja valitsemistasanditel rohkem ja kooskõlastatumalt tegutseda. On 

aeg valdkondlike poliitikate territoriaalset mõju paremini mõista ja suunata. Meie 

eesmärk on järgmisi Euroopa territoriaalseid prioriteete ellu viies anda oma 

panus kestlikku arengusse ja hoida Euroopa ühtsena.  
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III Euroopa territoriaalsed prioriteedid 

 

(43) Kõigile Euroopa kohtadele ja inimestele kestliku tuleviku tagamine nõuab 

meetmeid, mille aluseks on: 

 ühine arusaam, et arenguvajadused ja tulevaste arengute mõju ei ole 

Euroopa eri kohtades ühesugused; seda arusaama saab tugevdada, 

vahetades teadmisi ja kogemusi konkreetsete lahenduste ja nendega 

seotud toetuskavade elluviimise kohta , ning 

 kohtade, valitsemistasandite, poliitikavaldkondade ja ühiskonnarühmade 

vaheline koostöö ja koordineeritud tegevusmitmetahuliste probleemide 

lahendamiseks ja võimaluste rakendamiseks, sealhulgas ELi 

ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu poliitika, Interregi või muude 

integreeritud territoriaalset või kohalikku arengut edendavate vahendite 

abil.   

(44) Seepärast seame kaks üldeesmärki: saavutada õiglane Euroopa ja roheline 

Euroopa, ning kuus nende eesmärkidega seotud prioriteeti Euroopa 

territooriumi kui terviku ja selle kõigi kohtade arendamiseks. 

 

ÕIGLANE EUROOPA, 

mis pakub tulevikuväljavaateid kõigile kohtadele ja inimestele 

(45) Õiglase Euroopa prioriteetides rõhutatakse, kui oluline on territoriaalse mõõtme 

arvestamine ja ruumilise planeerimise panus üldiste poliitikaeesmärkide 

saavutamisse. Nendeks prioriteetideks on majanduslik, sotsiaalne ja 

territoriaalne ühtekuuluvus, Euroopa sotsiaalõiguste sammas, 

kodanikelähedasem Euroopa, kohtade kaasavam, kestlikum ja integreeritum 

areng, õiglane üleminek ja territoriaalne integratsioon Euroopas.   
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TASAKAALUSTATUD EUROOPA 

Paremini tasakaalustatud territoriaalne areng, mille saavutamiseks kasutatakse 

ära Euroopa mitmekesisust 

(46) Euroopa territoriaalne mitmekesisus kätkeb endas märkimisväärset 

arengupotentsiaali. See võib kaasa aidata paremini tasakaalustatud 

territoriaalsele arengule, takistades ülemäärast kontsentreerumist, tugevdades 

teiseseid arengukeskusi ning vähendades ebavõrdsust inimeste ja kohtade 

vahel. Linnade, suurlinnapiirkondade ja regioonide koostoimimine 

mitmekeskuseliste võrgustikena aitab arengupotentsiaali optimaalsemalt 

jaotada. Seepärast ergutame naabruskondi, kogukondi, omavalitsusi, 

maakondi, piirkondi ja liikmesriike üle Euroopa tegema koostööd üleilmsetele 

ühiskondlikele väljakutsetele vastamisel ning töö-, elamis- ja 

ettevõtlustingimuste parandamisel kõigis kohtades, samuti sotsiaalmajandusliku 

heaolu ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamisel, positsioonide parandamisel 

üleilmsetes väärtusahelates ning üleilmse konkurentsivõime tugevdamisel.  

(47) Tasakaalustatud territoriaalset arengut takistab Euroopa tuumpiirkonna ja 

äärealade, pealinnade, suurlinnapiirkondade, linnade, maapiirkondade ning 

geograafiliste ja demograafiliste iseärasustega piirkondade polariseerumine. 

Eriti just väikestel ja keskmise suurusega linnadel on polariseerumise 

leevendamisel tähtis roll, millele seni on vähe tähelepanu pööratud.  Nende 

linnade tähtsus piirkondlikus majandusarengus ja sotsiaalses heaolus on suur, 

eelkõigee riigisiseste ja rahvusvaheliste ühenduste sõlmpunktidenaning 

teenuste kättesaadavuse tagajana kohalikul ja piirkondlikul tasandil. 

Mitmekeskuselised võrgustikud võivad tähendada ka säästvamat 

transpordisüsteemi. Kutsume kõigi tasandite poliitikakujundajaid üles edendama 

mitmekeskuselise arengu mudeleid, kus igal kohal on oma roll. 

(48) Euroopas leidub mitmesuguseid piirkondi, näiteks rannikualad, saared, 

mägipiirkonnad, äärealad, tasandikud, jõeorud ja järvede vesikonnad. Kõigis 

nendespiirkondades on ainulaadsed arenguprobleemid ja -võimalused, kuigi 

äärepoolseimad piirkonnad seisavad oma kauguse ja eripära tõttu silmitsi 

eriliste arenguprobleemidega. Ergutame kõigi valitsemistasandite otsustajaid 

võtma kasutusele geograafilise eripäraga piirkondade ainulaadset potentsiaali 

ning rakendama nende piirkondade probleemidega tegelemisel integreeritud ja 

koostööpõhistlähenemist.  
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FUNKTSIONAALSED PIIRKONNAD  

Ühtne kohalik ja piirkondlik areng, vähem ebavõrdsust kohtade vahel 

(49) Erinevas suuruses linnad on majandusliku ja sotsiaalse arengu mootorid ning 

atraktiivsed kohad, kus elada ja töötada, mida külastada või kuhu investeerida. 

Arvestades vajadusega edendada linna ning maa vahelisi sidemeid, loob 

koostöö ja võrgustumine samas funktsionaalses piirkonnas paiknevate linnade 

ja neid ümbritsevate piirkondade vahel uusi arenguperspektiive kõgile neile 

kohtadele. Funktsionaalsed linnapiirkonnad ei lange sageli kokku 

olemasolevate halduspiiridega.  Linnapiirkonnad erinevad oma funktsionaalsete 

omaduste ja sisemiste seoste poolest, on väga dünaamilised ja võivad aja 

jooksul muutuda. Linnade poliitikakujundajad, kes otsivad võimalusi 

ümbritsevate piirkondadega halduspiirideüleseks koostööks, võivad aidata oma 

kohtadel toimida piirkonnasisese kasvu mootorina. See toob kasu ka linna 

ümbritsevatele piirkondadele, mitte ei tule nende arvelt. Koos saavad linnad ja 

neid ümbritsevad piirkonnad tagada tervisliku ja taskukohase elukeskkonna, 

vältida edasist valglinnastumist ja piirata maakasutuse suurenemist. Püüame 

pidada dialoogi erinevas suuruses linnade poliitikakujundajatega, et kohaldada 

integreeritud mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi. See tähendab 

inimeste kaasamist eri valitsemistasanditelt, eelkõige kohalikult ja piirkondlikult 

tasandilt, samuti erinevatest poliitikavaldkondadest ja ühiskonnarühmadest. 

(50) Euroopas leidub mitmesuguseid linna-, linnalähedasi ja maapiirkondi, 

äärealasid ja hõredalt asustatud piirkondi. Mõned neist kannatavad 

segregatsiooni või suure rahvastikukahanemise all. Nende areng on tihedalt 

seotud  kohalike eripärade ja sidemetega teiste piirkondadega, avalike 

teenuste, haridusvõimaluste ja internetiühenduse kättesaadavuse ja neile 

juurdepääsuga, mitmekesise majandustegevuse ja ettevõtlusega ning nende 

ökoloogiliste funktsioonide ja ökosüsteemi teenustega. Linnade tasandil 

käsitletakse neid aspekte uues Leipzigi hartas. Teeme koostööd kohaliku ja 

piirkondliku tasandi poliitika kujundajatega, et tugevdada koostööd nende 

piirkondade pikaajaliste kohapõhiste strateegiate valdkonnas ja käsitleda 

kestlikke funktsionaalseid seoseid naaberpiirkondade vahel, sealhulgas 

ruumilise planeerimise ning ELi ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu poliitika ja 

ELi poliitikavahendite, nagu integreeritud territoriaalsete investeeringute, 

kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD – LEADER) või muude integreeritud 

territoriaalset või kohalikku arengut edendavate vahendite abil, misvõivad 

piirkonnas ka juba olemas olla.  
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PIIRIÜLENE INTEGRATSIOON 

Lihtsam elamine ja töötamine riigipiirideüleselt 

(51) Euroopa territoriaalne ja merepiiride ülene koostöö eri riikide piirkondade vahel 

aitab piirkondade arengupotentsiaali paremini ära kasutada ja lahendada 

ühiseid väljakutseid. Piiriülene koostöö, sealhulgas Interregi programmid ja 

projektid, võib luua piirkondliku arengu jaoks vajaliku kriitilise massi ja 

edendada sünergiat ning vähendada samal ajal majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnaalast killustatust ning negatiivset välismõju. See hõlmab 

ökosüsteeme, loodus- ja kultuuripärandit, tööjõuturgusid, avalike teenuste 

osutamist ja linnade võrgustikke, mida eraldavad sise-, välis-, maismaa- või 

merepiirid. Võtame ette meetmeid, et lõimida stabiilne piiriülene, riikide- ja 

piirkondadevaheline koostöö makroregionaalsetesse, riiklikesse, piirkondlikesse 

ja kohalikesse arengustrateegiatesse. Kestlike lähenemisviisideheadeks 

näideteks, mis hõlbustavad üksikprojektidest laiemat administratiivsete 

piirkondadevahelist koostööd, on Interregi programmidestrateegiline koostöö, 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja 

innovaatikakogukonna algatus, nutika spetsialiseerumise strateegia (S3) 

platvormid, ELi strateegiliste väärtusahelate konsortsiumid, koostöö programmi 

„Euroopa horisont“ raames, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused, ELi 

ühtekuuluvuspoliitika programmid, makroregionaalsed strateegiad, 

linnapiirkondade vaheline koostöö, funktsionaalsete piirkondade juhtimine, 

piiriülene planeerimine ja piiriülesed juriidilised kokkulepped. Vajadusel toetame 

ka uute strateegiladokumentide väljatöötamist ja kodanike piiriülesel kaasamisel 

ja koosloomel põhinevatpiiriülesete regioonide kühist arendamist. 

(52) Piiriülese koostöö tuevdamisel on endiselt palju õiguslikke ja halduslikke 

takistusi. Tõhustame dialoogi kõigi valitsemistasandite poliitikakujundajatega, et 

koordineerida riikide valdkondlikke poliitikaid ja vähendada seniseid 

koostöötakistusi.  
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ROHELINE EUROOPA, 

mis kaitseb ühistelukeskkonda ja kujundab ühiskondlikku üleminekut 

(53) Rohelise Euroopa prioriteetides rõhutatakse territoriaalse mõõtme ja ruumilise 

planeerimise panust üldiste poliitiliste prioriteetide saavutamisse, nagu 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu eesmärgid, 

bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, Euroopa roheline kokkulepe, Pariisi 

kokkulepe, ELi elurikkuse strateegia aastani 2030, Euroopa 

maastikukonventsioon ja ELi metsastrateegia. Muud asjakohased prioriteedid 

hõlmavad digiajastule vastavat Euroopat, säästvat liikuvust ja täielikult 

integreeritud Euroopa transpordivõrku, Euroopa üleminekut ringmajandusele ja 

ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi kohaldamist. 

HEAS SEISUNDIS KESKKOND 

Parem looduslik elukeskkond, kliimaneutraalsed ja vastupanuvõimelised linnad 

ja piirkonnad 

(54) Ökosüsteemid, sealhulgas põllumajandus-, metsa-, rohumaa-, magevee- ja 

mereökosüsteemid, on inimeluks hädavajalikud ning need on olulised 

pikaajalise kestliku arengu jaoks. Kõigi ühine kohustus on tagada, et need 

oleksid laiemale üldsusele kestlikult kättesaadavad, hästi toimivad, 

vastupanuvõimelised, täiustatud ja heas seisundis ning et need annaksid 

sissetulekut kohalikele elanikele ja ettevõtjatele. See aitab leevendada 

kliimamuutusi, võidelda elurikkuse kadumise vastu, tagada ökosüsteemi 

teenuste osutamise ja suurendada üldsuse teadlikkust kõige eespool nimetatu 

kohta. Eriti tähtis on integreeritud juhtimine, võttes arvesse geograafilisi 

eripärasid. Toetame looduspõhiste lahenduste ning selliste rohelise ja sinise 

taristu võrkude arendamist, mis seovad ökosüsteeme ja kaitsealasid ruumilises 

planeerimises, maa majandamisel ja muudes poliitikavaldkondades, ning uute 

kriisiohjevahendite väljatöötamist, et suurendada kohtade turvalisust ja 

vastupanuvõimet.  

(55) Kliimamuutused ja elurikkuse kadumine võivad halvendadaelukeskkonda. 

Jätkusuutlike já vastupanuvõimeliste kogukondade ülesehitamisel on olulised 

riskijuhtimine ja katastroofide ohjamine ning ennetusmeetmed. Austame 

Euroopa ühiste elatusvahendite loomulikke piire ja suurendame kõigi 

kliimamuutustest mõjutatud kohtade vastupanuvõimet. Selleks on vajalik 

töötada välja kohalikud ja regionaalsed strateegiad kliimaneutraalsete linnade já 

piirkondade jaoks. Leevendus- ja kohanemismeetmeteks võivad olla   säästva 
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maakasutuse, avatud ruumi ja avalike haljasalade arendamine, kahjustatud 

maa ja rannikualade taastamine, metsaraie vastu võitlemine ning ookeanide ja 

veekogude kaitse. Muud meetmed võivad hõlmata valglinnastumise ja linnade 

soojussaarte rajamise vältimist, rohelise taristu kasutamist, õhukvaliteedi 

parandamist, 2050. aastaks seatud eesmärki mitte suurendada maakasutust või 

see juba hõivatud maa vabastamisega kompenseerida, ökosüsteemi teenuste  

tugevdamist ning maismaa ja merealade ruumilise planeerimise paremat 

integreerimist . 

(56) Euroopa loodus- ja kultuuripärand on ainulaadne ja mitmekesine vara, mida 

tuleb kaitsta, hallata ja edasi arendada. Loodus- ja kultuuripärandi või 

ainulaadsete maastike poolest rikkad piirkonnad peavad neid varasid ja nende 

kasutamata potentsiaali parimal viisil ära kasutama. Seda tuleb teha läbi 

looduse säilitamise, loodusvarade säästva kasutamise ja majandusarengu, 

sealhulgas läbi keskkonnahoidlike töökohtade loomise, kogukondade kasvu ja 

heaolu edendamise või uuenduslike sotsiaalsete ettevõtjatega koostöö. 

Keskendume teadlikkuse ning kohalike  kogukondade mõjuvõimu 

suurendamisele, et kaitsta, taastada, kasutada ja taaskasutada  loodud 

keskkonda, maastikke,  kultuuriväärtusi ning muid piirkonnaspetsiifilisi väärtusi 

ELi ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu poliitika, ruumilise planeerimise või 

muude integreeritud piirkondlikku või kohalikku arengut edendavate vahendite 

kaudu. Need võivad piirkonnas juba olemas olla.  

RINGMAJANDUS  

Tugev ja kestlik kohalik majandus globaliseerunud maailmas 

(57) Ringlus tähendab materjali-, vee- ja energiavoogude juhtimist. See hõlmab 

toodete, sealhulgas hoonete, ehitusmaterjalide ja reovee korduvkasutamist ja 

ringlussevõttu, mis põhineb hoonete eluringi hindamisel ja energiatõhusamaks 

renoveerimisel. Euroopa majanduse üleminek kohapõhisele ringmajandusele ja 

CO2-/kliimaneutraalsele majandusele sõltub kohalikust ja piirkondlikust  

konkurentsivõimest ja ressurssidest. Globaliseerunud majanduses on 

süsinikuneutraalsusele üleminekuks vaja luua tööstussümbioosi protsessid, mis 

aitavad kasutada kohalikke ressusse piirkondade gloobaalse konkurentsivõime 

suurendamiseks. Toetame Euroopa üleminekut ringmajandusele ja kohapõhiste 

tööstussümbioosi protsesside arendamist, tagadesühtlasi säästva pinnase- ja 

maakasutuse.  

(58) Selleks, et Euroopa mitmekülgseidpiirkondlikke ressursse ringmajandusele 

üleminekul paremini ära kasutada, toetame  kohalike ja piirkondlike 
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ringmajanduse strateegiate väljatöötamist, mis ühendavad kohaliku ja globaalse 

majanduse. Need strateegiad peaksid tuginema kohalikele ressurssidele ja 

innovatsioonivõimekusele ning ühendama energiasüsteemide 

ümberkujundamise ja majandusliku ülemineku protsessid kohapõhise 

ringmajandusega. Ringmajandusele üleminekul võivad etendada tähtsat osa 

nutika spetsialiseerumise strateegiad ning Euroopa teadus- ja 

innovatsioonipoliitika, näiteks programm „Euroopa horisont“ või ühisalgatus 

„Urban Europe“. 

(59) Vastupidava kohaliku majanduse ja keskkonnakasu loomisel on olulised 

kohalikud tooted, turud, ettevõtluskeskkond, koolitus, ettevõtlus, ulatuslikum 

isemajandamine ja tugevad kogukonnad. Mitmekesine kohalik majandus aitab 

vähendada haavatavust välisjõududest, aidates samal ajal kaasa 

energiasüsteemi ümberkujundamise ja majandusliku ülemineku protsessidele. 

Innustame suurendama innovatsioonisuutlikkust kõigis piirkondades, sealhulgas 

tugevdama kohalikke energiasüsteemi ümberkujundamise strateegiaid ning 

ehitus-, transpordi- ja biomajanduse sektori meetmeid.  

KESTLIKUD ÜHENDUSED 

Kohtadevahelised kestlikud digitaalsed ja füüsilised ühendused 

(60) Füüsilised ja digitaalsed ühendused on Euroopa ühiskonna ja majanduse jaoks 

olulised, kuid tekitavad suuri keskkonnaprobleeme. Seepärast on vaja arukaid, 

säästvaid ja turvalisi transpordiliike ja ühenduvusviise, eelkõige selleks, et 

toetada tasakaalustatud Euroopa ja funktsionaalsete piirkondade prioriteetide 

elluviimist.  

(61) Üleminek kestlikule digiühiskonnale võib toetada detsentraliseeritud ja kestlikku 

arengut. E-kaasatus, mille puhul inimesed, ettevõtted ja kohad saavad kasu 

digitaliseerimisest, sõltub õiglasest ja taskukohasest juurdepääsust kvaliteetsele 

internetile ninguue põlvkonna mobiilsideühendustele ja digioskustest, võttes 

samal ajal arvesse kestliku arengu ja tervisega seotud küsimusi. See puudutab 

eelkõige juurdepääsu e-valitsemisele ja üldhuvi pakkuvatele e-teenustele, mis 

mõjutavad inimeste elukvaliteeti ja kohtade konkurentsivõimet. Kutsume 

sidusrühmi üles alustama dialoogi, et arutada kõigis kohtadespiisava 

juurdepääsu loomist kiiretele püsi- ja mobiilsidevõrkudele ning digitaalse taristu 

rahamist, mille CO2 jalajälg ja mõju inimeste tervisele on väike.See võib 

parandada elamis- ja ettevõtlustingimusi kogu Euroopas. 
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(62) Juurdepääs mitmeliigilisele kauba- ja reisijateveole on oluline kõigi piirkondade 

já kohtade jaoks üle Euroopa. Tõhusad ja keskkonnahoidlikud 

transpordilahendused on kõigis Euroopa piirkondades kliima-, õhusaaste- ja 

müraga seotud eesmärkide ning juurdepääsetavuse ja ühenduvuse tagamiseks  

üha olulisemad. See hõlmab nii üksikuid transpordiliike kui ka eri 

transpordiliikide paremat ühendamist. Tugevdame veelgi seoseid piirkondliku 

planeerimise ja üleeuroopaliste võrkude (TEN) arendamise vahel, eelkõige 

peamistes transpordikoridorides. Kõigi kohtade ühendamine suurte 

transpordisõlmedega toetab rahvusvahelist kaubavahetust ja kohaliku arengu 

võimalusi. Selle saavutamiseks on tähtsad ELi ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa 

ühendamise rahastu. 

(63) Usaldusväärsed teisesed ja kohalikud transpordivõrgud, millel on head 

ühendused riikidevaheliste transpordi jm võrkude ning  keskuslinnadega, on 

piirkondade elukvaliteedi ja ettevõtlusvõimaluste seisukohast hädavajalikud. 

See puudutab eelkõige linnu, maapiirkondi, äärealasid ja hõredalt asustatud 

piirkondi, saari, mägipiirkondi ja Euroopa kaugemaid äärealasid. Kutsume 

ruumi- ja transpordiplaneerijaid üles uurima kohaliku ja piirkondliku liikuvuse  

jaoks uuenduslikke sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt progressiivseid mudeleid 

ning tegema koostööd linnakeskuste ja nende keskuste sisese mitmeliigilise ja 

keskkonnahoidliku juurdepääsetavuse parandamiseks. Selleks on olulised ELi 

ühtekuuluvuspoliitika vahendid, säästva linnalise liikuvuse kavad või mis tahes 

muud integreeritud territoriaalset või kohalikku arengut edendavad vahendid, 

mis võivad piirkondadel juba olemas olla.  
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IV Prioriteetide elluviimine  
 

(64) Territoriaalses tegevuskavas 2030 seatud prioriteete tuleb toetada asjaosaliste 

poolt võetud meetmetega, mis aitavad tegevuskava prioriteete ellu viianing 

territoriaalse ebavõrdsuse já süsinikuneutraalsele majandusele üleminekuga 

seotudväljakutseid lahendada. Üheskoos peaksid meetmed tugevdama 

 mitmetasandilist valitsemist; 

 kohapõhiseid lähenemisviise;  

 valdkondlike poliitikate territoriaalse mõju koordineerimist;  

 piirkondade vahelist koostööd;  

 territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa tasandil;  

 territoriaalset ühtekuuluvust piiriülesel, riikidevahelisel, 

piirkondadevahelisel ja piirkonnasisesel tasandil ning 

 liikmesriikide ja naaberriikide panust territoriaalsesse ühtekuuluvusse.  

(65) Eeloodu on tihedalt seotud uues Leipzigi hartas esile tõstetud hea 

linnajuhtimise põhimõteteg, millekson ühishüve teeniv linnapoliitika, 

integreeritud já kohapõhine lähenemisviis, kaasamine ja koosloomine ning 

mitmetasandiline valitsemine. 

Üleskutse põhiosalistele  

(66) Territoriaalse tegevuskava kohaldamine tugineb mitteametlikule 

mitmetasandilisele koostööle liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, 

Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Investeerimispanga ja teiste asjaomaste 

osaliste vahel. Territoriaalse tegevuskava elluviimisele tuleks kasuks koostöö 

linnade tegevuskava, uue Leipzigi harta, ELi ühtekuuluvus- ja maaelu arengu 

poliitika, ELi taastekava ning ELi makroregioonide ja merealade strateegiate 

rakendamise eest vastutajatega.  

(67) Liikmesriikide valitsustevaheline koostöö tugevdab territoriaalse 

tegevuskava prioriteetide elluviimistüle-euroopalisetasandi koostöö kõrval 

Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Investeerimispanga osalusel. 

Liikmesriigid arutavad iga kahe aasta tagant territoriaalse ühtekuuluvuse 

kontaktpunktide võrgustiku koosolekul territoriaalse tegevuskava, eelkõige selle 
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alategevuste ja meetmete rakendamisel tehtud edusamme. Nende edusammude 

kohta tehtud järeldusi arutatakse liikmesriikide territoriaalse ühtekuuluvuse 

valdkonna peadirektorite koosolekutel. Territoriaalse arengu ja 

valdkonnapoliitikate koostoime alase dialoogi tugevdamiseks võiks nende 

kohtumiste raames korraldada ühisistungi valdkonnapoliitikate esindajatega, mille 

puhul on territoriaalne mõõde oluline. 

(68) Liikmesriigid edendavad igaüks eraldi territoriaalse tegevuskava 

prioriteetide elluviimist ning kaasavad  kõikide puutumust omavate 

valdkonnapoliitikate ja  valitsemistasandite osalisi. See hõlmab territoriaalse 

tegevuskava arvessevõtmist riikliku ning ruumilise ja piirkondliku arengu 

strateegilise planeerimise protsessides, partnerluslepetes, ELi 

ühtekuuluvuspoliitika jm ELi fondide programmides ja meetmetes ning riiklikes 

majanduse taastamiskavades, rõhutades lähimuse põhimõtte tähtsust 

piirkondade arendamisel ning sihipäraste sekkumismeetmete ja toetuse tagamisel 

igas liikmesriigis. Siia hulka kuulub ka territoriaalse tegevuskava tutvustamine ja 

tegevused territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks riigi tasandil koos 

asjaomaste valdkonnaministeeriumide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning 

kodanikuühiskonnaga.  

(69) Kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja asutusi, sealhulgas  nende 

riiklikke ühendusi, kutsutakse üles kohaldama territoriaalset tegevuskava ja 

astuma samme asjaomaste osapoolte kaasamiseks. See hõlmab territoriaalse 

tegevuskava prioriteetide arvessevõtmist ruumilises planeerimises ning  

arengustrateegiates ja poliitikameetmetes, samuti erinevate 

piloottegevustekogemusteülekandmist ja omapoolsete ettepanekute tegemist 

uutekspiloottegevusteks kohta. Soovitatame eelkõige teha koostööd 

naaberpiirkondade ja -kohtadega, misseisavad silmitsi sarnaste või ka 

teistsuguste võimalusteja probleemidega, ning nende asjaomaste osapooltega. 

Lisaks kutsutakse kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles osalema aktiivselt 

territoriaalse tegevuskava kohaldamist käsitlevates piirkondlikes, riiklikes ja 

üleeuroopalistes aruteludes. 

(70) Euroopa Komisjoni kutsutakse üles panustama territoriaalse tegevuskava 

prioriteetide elluviimisesse ja veelgi suurendama Euroopa territoriaalse 

ühtekuuluvuse ja ELi poliitika territoriaalse mõõtme edendamiseks ning 

valdkondliku poliitika koordineerimiseks tehtavaid jõupingutusi. See võib 

hõlmata Euroopa poolaasta aruannete ja mõjuhindamiste territoriaalse mõõtme 
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tugevdamist, kasutades kättesaadavaid vahendeid territoriaalse mõju 

hindamiseks ja sidusrühmade suuremat kaasamist, samuti integreeritud 

territoriaalse arengu edendamist ELi ühtekuuluvuspoliitika ja muude 

asjakohaste ELi poliitikameetmete raames, territoriaalset koostööd ning 

piloottegevuste rakendamise seiret ja nendest õppimist. 

(71) Euroopa Parlamendil palutakse võtta territoriaalne tegevuskava teadmiseks ja 

arutada selle prioriteete oma regionaalarengukomisjonis (REGI) ning teistes 

territoriaalse mõõtmega komisjonides ja laiendatud töörühmades. See võib 

hõlmata territoriaalse tegevuskava prioriteetide toetamist muuhulgas ELi 

õigusloomeprotsessides.  

(72) Euroopa Regioonide Komitee kui ELi tasandil piirkondi ja omavalitsusi 

ametlikult esindavat Euroopa Liidu nõuandvat organit kutsutakse üles 

panustama territoriaalse tegevuskava rakendamisse ja edasiarendamisse. 

Selleks palutakse Euroopa Regioonide Komiteel teavitada oma liikmeid 

territoriaalsest tegevuskavast ja selle rakendamisel tehtud edusammudest. 

Ühtlasi kutsutakse komiteed üles julgustama Euroopa kohalikke ja piirkondlikke 

omavalitsusi rakendama territoriaalset tegevuskava, tegema koostööd 

naabertpiirkondade ja -kohtadega, õppima piloottegevustest ja tegema oma 

ettepanekuid uute piloottegevuste algatamiseks. Euroopa Regioonide Komiteed 

kutsutakse samuti üles edendama Euroopa tasandil oma nõuandetegevuse 

kaudu territoriaalse tegevuskava eesmärkide saavutamist. Samuti kutsutakse 

komiteed üles edendama selliste territoriaalse arengu instrumentide já 

töövahendite kasutuselevõttu ning edasiarendamist nagu territoriaalse mõju 

hindamine, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused ja integreeritud 

territoriaalse arengu instrumendid ELi ühtekuuluvuspoliitika raames.  

(73) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel palutakse teavitada oma liikmeid 

territoriaalse tegevuskava prioriteetidest ja julgustada neid tegema koostööd 

territoriaalse tegevuskava rakendamisel. See hõlmab kodanikuühiskonna 

partnerite olulisuse rõhutamist, et tagada kestlik tulevik kõigile piirkondadele já 

kohtadele ning tugevdada kogukonna juhitud kohalikku arengut ning mis tahes 

muid integreeritud territoriaalset arengut ja koostööd soodustavaid vahendeid. 

Lisaks kutsume komiteed üles toetama territoriaalse tegevuskava prioriteete 

Euroopa tasandi poliitilistes aruteludes.  
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(74) Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupil palutakse võtta territoriaalse 

tegevuskava prioriteete ja meetmeid asjakohastel juhtudel arvesse 

laenuandmisel, laenude ja toetuste kompleksrahastuse pakkumisel ja 

nõustamisteenuste osutamisel, pidades silmas vajadust toetada kestliku 

territoriaalse arengu strateegiaid kahjustamata oma finantsdistsipliini. Kuna EIP 

grupp võib etendada olulist osa igas suuruses kestlike investeeringute 

rahastamisel territoriaalse tegevuskava prioriteetsetes valdkondades, 

kutsutakse teda üles andma oma panust piloottegvustes, eelkõige toetama 

paremate rahastamisviiside väljatöötamist, mis täiendavad Euroopa Komisjoni 

territoriaalset arengut toetavaid meetmeid. See võib hõlmata piirkondliku arengu 

investeeringute toetamist laenudega, laenude ja toetuste  kompleksrahastuse 

pakkumist ning liikmesriikide ja nende peamisete osapoolte nõustamist 

territoriaalsete projektide ettevalmistamisel ja rakendamisel ning 

rahastamisvahendite kasutamisel. 

(75) Euroopa tasandi ja riiklikke ühendusi, kes tegelevad ruumilise arenguga 

ja/või esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, kutsume üles teavitama 

oma liikmeid territoriaalse tegevuskava prioriteetidest ja julgustama neid 

tegevuskava rakendama, tegema koostööd naaberpiirkondade ja -kohtadega, 

õppima piloottegevustest ja tegema oma ettepanekuid uute piloottegevuste 

algatamiseks. Lisaks julgustatame neid toetama territoriaalse tegevuskava 

eesmärke rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil peetavates poliitilistes 

aruteludes.  

Rakendamine alltegevuste kaudu  

 

(76) Territoriaalse tegevuskava elluviimise meetmeid saab rakendadaigal 

valitsemistasandil ning need võivad oma olemuselt ja rõhuasetustelt erineda. 

Kutsume kõiki olulisemaid osapooli üles rakendama territoriaalset tegevuskava 

oma tavapäraste ülesannete javolituste raames. Ainult siis saab  lahendusi 

tõhusalt suunata ruumilisele ebavõrdsusele ja ühiskonna CO2-

/kliimaneutraalsele majandusele üleminekule. 

(77) Et innustada ühismeetmete kasutuslele võtmist kogu Euroopas, tutvustatakse, 

testitakse ja arendatakse piloottegevustekauduhäid praktikaid, mis aitavad 

kaasa territoriaalse tegevuskava prioriteetide saavutamisele. Need meetmed 
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rõhutavad ilmekalt kohapõhise poliitika  üha suuremat tähtsust, näidates, kuidas 

saab piirkondlike, riiklike ja Euroopa tasandi poliitikameetmetes tulemuslikult 

territoriaalse mõõtmega arvestada. Need meetmed keskenduvad õppimisele, 

parimate praktikate jagamisele, edasist arengut suunavate tegevuste 

rakendamisele ja ühistöörühmadele. Kõiki osapooli kutsutakse üles neid 

meetmeid tähelepanelikult jälgima, neid eeskujuks võtma ja uute meetmete 

kohta ettepanekuid tegema. Linnade tegevuskava, uue Leipzigi harta ja 

territoriaalse tegevuskava prioriteetide saavutamiseks võetavad meetmed 

võivad tugevdada linna- ja laiema regionaalpoliitika vahelisi seoseid.  

Elluviimisekoordineerimine  

 

(78) Territoriaalse tegevuskava raames ettevõetavaidtegevusikoordineeritakse 

territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna peadirektorite (DGTC) koosolekutel, 

mille valmistab ette territoriaalse ühtekuuluvuse kontaktpunktide võrgustik 

(NTCCP) ja mida toetab territoriaalse tegevuskava töörühm (TAWG).  

(79) Järgmisel ELi finantsperioodil peabESPONi koostööprogramm jätkamaja 

tugevdama oma tugi- ja nõustamistegevusi territoriaalse tegevuskava 

rakendamiselningEuroopa Liidu Nõukogu eesistujariikide ülesannete toetamisel, 

sealhulgasoma rolli territoriaalse tegevuskava 2030 elluviimise seires 

jaselletegevusi toetava teadmuse loomisel ja vahendamisel..  

(80) Territoriaalse tegevuskava 2030 koordineerimistegevuse käigus  

 püütakse tagada, et elluviimine ja piloottegevused oleksid läbipaistvad, 

kavandatud liikmesriikide (või nende esindajate), kohalike ja piirkondlike 

osapoolte ja Euroopa Komisjoni ühisel osalusel ja toetusel, tugevdades 

omakorda vastastikku ELi ja riiklikutasandi poliitikakujundamist;  

 vaadatakse regulaarselt läbi tegevuskava ja piloottegevuste rakendamisel 

tehtud edusammud ning 

 teavitatakse kohaliku ja piirkondliku, riigi ja Euroopa tasandi osapooli 

territoriaalse tegevuskava eesmärkidest ja prioriteetidest ning selle 

rakendamisel tehtud edusammudest. 
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Järeltegevused 

 

(81) Palume Euroopa Liidu Nõukogu tulevastel eesistujariikidel jätkata territoriaalset 

tegevuskava 2030 elluviimist ning veelgi tõhustada tegevuskavatutvustamist, 

elluviimist ja  juhtimist:  

(82) teavitamine territoriaalse tegevuskava rakendamisel tehtud edusammudest 

ning Euroopa ruumilise arengu perspektiivi kokkuleppe (1999) 25. ja 

30. aastapäeva tähistamisest 2024. ja 2029. aastal ning territoriaalse 

tegevuskava (2007) 20. aastapäeva tähistamisest 2027. aastal; 

(83) territoriaalse tegevuskava kohaldamine, sealhulgas arutelu selle 

edusammudest ja ka pilootmeetmeteelluviimisest;  

(84) juhtimine, keskendudes2024. aastal tehtavale vahekokkuvõttele 

tuginedestegevuskava rakendamise, juhtimissüsteemi ja prioriteetide edasise 

asjakohasuseläbivaatamisele. Seda tehakse samaaegseltELi 2027. aasta 

järgse ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ettevalmistusi silmas pidades. Kutsume 

2025.a esimse poole Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki üles korraldama 

mitteametlik ministrite kohtumine, et teha otsus territoriaalse tegevuskava 2030 

võimaliku uuendamise kohta.  
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