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Territoriaalse Tegevuskava 2030 kokkuvõte 

 

Euroopas kasvab ebavõrdsus kohtade ja inimeste vahel ning see ohustab omakorda 

jätkusuutlikku arengut. Selleks et tagada positiivsed tulevikuväljavaated kõigile 

Euroopa inimestele, kogukondadele ja kohtadele, on vaja rohkem kooskõlastatud 

tegevusi eri piirkondades  ja valitsemistasanditel. On aeg hakata valdkondliku 

poliitika territoriaalset mõju paremini mõistma ja käsitlema. Sellega püüame k aidata 

kaasa Euroopa kooshoidmisele ja kestlikule arengule. 

See dokument on kokkuvõte territoriaalsest tegevuskavast 2030, milles on kokku 

leppinud Euroopa Liidu riikide ruumilise planeerimise, territoriaalse arengu ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse eest vastutavad ministrid koos Euroopa Komisjoni, 

Euroopa Parlamendi, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee, Euroopa Investeerimispanga grupi ning asjaomaste Euroopa ja 

riiklike ühendustega kokku lepime.  

Territoriaalne tegevuskava rõhutatab strateegilise ruumilise planeerimise tähtsust ja 

annab sellele suuna ning nõuab territoriaalse mõõtme tugevdamist 

valdkonnapoliitikates kõigil valitsemistasanditel. Selle eesmärk on edendada kõigi 

piirkondade ja kohtade kaasavat ja kestlikku tulevikku ning aidata saavutada kestliku 

arengu eesmärke Euroopas.   

See peab põhinema: 

 ühisel arusaamal sellest, et arenguvajadused ja tulevaste arengusuundumuste 

mõjud on Euroopa eri piirkondades ja kohtades erinevad, ning 

 kohtade, valitsemistasandite, poliitikavaldkondade ja ühiskonnarühmade 

vahelisel koostööl ja tegevuste koordineerimisel, et edukamalt lahendada 

keerulisi küsimusi ja kasutada ära erinevaid arenguvõimalusi.  
 

Seepärast seame kaks üldeesmärki: saavutada õiglane Euroopa ja roheline 

Euroopa, ning nende eesmärkide kuus allprioriteeti kogu Euroopa territooriumi ja 

selle kohtade terviklikuks arendamiseks.  

Territoriaalse tegevuskava uuendamise ajal on COVID-19 pandeemia muutnud 

poliitikakujundamist ja tulevase arengu väljavaateid. Piirkonniti on nii pandeemia 

tagajärjed kui ka nendele vastavad poliitikameetmed erinevad, mis näitab selgelt, et 

piirkondlik mõõde on oluline ja  ja eri piirkonnad on üksteisest sõltuvad. Territoriaalne 

ühtekuuluvus peaks etendama edasises taastumisprotsessis olulist osa. 

Territoriaalse arengu poliitika ja koostöö ühiste eesmärkide nimel on kohalike 

omavalitsuste, piirkondade ja riikide kriisidele vastupanuvõime suurendamiseks ja 

taastmisprotsesside tugevdamiseks hädavajalik.  
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Miks me peame tegutsema? 

 

Oleme läbi vaadanud territoriaalse tegevuskava, mis kuulutati välja 2007. aastal ja 

mida ajakohastati 2011. aastal, võttes arvesse Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Regioonide Komitee, Euroopa Investeerimispanga grupi ja ESPONi hiljutisi 

aruandeid.  

Euroopas on palju eritüüpi piirkondi ja kohti, nagu pealinnapiirkonnad, 

suurlinnapiirkonnad, väikesed ja keskmise suurusega linnad, linnalähedased 

piirkonnad, maapiirkonnad, perifeersed sisealad, äärealad, hõredalt asustatud 

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

piiriülesed piirkonnad, makroregiooonid, väheneva rahvastikuga piirkonnad ning 

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 

üleeuroopaliseni. Neid erinevusi põhjustavad mastaabisääst, tasakaalustamata 

juurdepääs turgudele.kvalifitseeritud tööjõu puudus ning erinevused juhtimise ja 

avalike teenuste kvaliteedis. Lisaks mõjutavad arengupotentsiaali ärakasutamise või 

-probleemide lahendamise võimalusi kohtadevahelised ühendused ja vood, eriti 

mõõda transpordikoridore.  

Valitsemis- ja juhtimisprotsesside kvaliteet on kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 

Euroopa arengu tasandil tähtis läbiv põhimõte. See on oluline ühiskonna heaolu 

seisukohast ning  pikemaajalise elatustaseme kasvu, investeeringute, sotsiaalse 

usalduse ja poliitilise legitiimsuse eeltingimus.  

Tuleb tegutseda, sest inimesed ja kohad 

kaugenevad üksteisest – see suurendab 

tasakaalustamatust ja ebavõrdsust 

piirkondade vahel, näiteks järgmistes 

valdkondades: 

 

Tuleb reageerida suurenevale survele 

kestlikule arengule ja kliimamuutustele, 

näiteks järgmistes valdkondades: 

 elukvaliteet  

 üldhuviteenused  

 demograafiline ja ühiskondlik 

tasakaalustamatus  

 digitaalne üleminek ja neljas 

tööstusrevolutsioon 

 tööhõive ja majandusareng  

 piirkondade ja kohtade vastastikune sõltuvus  

 üleilmastumine 

 kliimamuutused  

 elurikkuse kadumine ja maakasutus 

 õhu, pinnase ja vee kvaliteet 

 kindel, taskukohane ja säästev energia  

 õiglane üleminek  

 ringlusel põhinevad väärtusahelad  

 Loodus-, maastiku- ja kultuuripärand 
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Euroopa territoriaalsed prioriteedid   
 

Õiglane Euroopa, mis pakub tulevikuväljavaateid kõigile kohtadele ja 

inimestele 

 

TASAKAALUSTATUD EUROOPA 
Paremini tasakaalustatud territoriaalne areng, mille saavutamiseks kasutatakse ära 
Euroopa mitmekesisust 

 Julgustame naabruskondi, kogukondi, omavalitsusi, maakondi jm regioonening 

liikmesriike tegema koostööd üleilmsetele ühiskondlikele väljakutsetele vastamisel 

ning töö-, elamis- ja ettevõtlustingimuste parandamisel kõigis paigus.Samuti 

sotsiaalmajandusliku heaolu ja innovatsioonivõimekuse suurendamisel, võimaluste 

parandamisel üleilmsetes väärtusahelates osalemisel ning üleilmse 

konkurentsivõime tugevdamisel kõikjal Euroopas. 

 Kutsume kõigi tasandite poliitikakujundajaid üles edendama mitmekeskuselise 

arengu mudeleid, kus igal kohal on oma roll. 

 Julgustame kõigi valitsemistasandite otsustajaid kasutama ära geograafilise 

eripäraga piirkondade ainulaadset potentsiaali ning tegelema  nende piirkondade 

probleemidega sidustatult ja koostööle toetuvalt. 

FUNKTSIONAALSED PIIRKONNAD  
Ühtlane territoriaalne areng, vähem ebavõrdsust eri piirkondade ja kohtade vahel 

 Püüame pidada dialoogi igas suuruses linnade otsustajatega, et kohaldada 

integreeritud mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi. See tähendab inimeste 

kaasamist eri valitsemistasanditelt, eelkõige kohalikult ja piirkondlikult tasandilt, 

samuti eri poliitikavaldkondadest ja ühiskonnarühmadest. 

 Teeme koostööd kohaliku ja piirkondliku tasandi otsustajatega, et tugevdada 

koostööd pikaajaliste kohapõhiste strateegiate kavandamisel ja elluviimiselning 

kestlikke funktsionaalseid seoseid naaberpiirkondade vahel. 

PIIRIÜLENE INTEGRATSIOON  
Lihtsam elamine ja töötamine riigipiirideüleselt 

 Viime stabiilse piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise koostöö 

makropiirkondlikesse, riiklikesse, piirkondlikesse ja kohalikesse 

arengustrateegiatesse. Vajadusel toetame ka uute strateegiadokumentide 

väljatöötamist ja kodanike piiriülesel kaasamisel ja koosloomel põhinevatpiiriüleste 

regioonidearengu edendamist. 

 Tõhustame dialoogi kõigi valitsemistasandite poliitikakujundajatega, et 

kooskõlastada riikide valdkonnapoliitikaid ja vähendada  koostöös esinevaid 

takistusi. 
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 Roheline Euroopa, mis kaitseb ühistelukeskkondaja kujundab ühiskondlikku 

üleminekut  

 

TERVISLIKELUKESKKOND  

Parema ökoloogilise elukeskkonaga, kliimaneutraalsed ningtoimepidevadlinnad ja 

piirkonnad 

 Toetame looduspõhiste lahenduste ning rohe- ja sinitaristuvõrkude arendamist, 

mis aitavad siduda ökosüsteeme ja kaitsealasid ruumilise planeerimise, 

maakasutuses ja muude valdkondade toel ühtseks tervikuks. Samuti toetame uute 

kriisiohjemeetmeteväljatöötamist, et suurendada kohtade turvalisust ja 

toimepidevust.  

 Austame Euroopa elukeskkonnalooduslikkepiire ningsuurendame kõigi 

kliimamuutustest mõjutatud kohtade vastupanuvõimet ja toimepidevust.  

 Keskendume teadlikkuse ning kohalike ja piirkondlike kogukondade 

võimestamisele keskkonna, maastike, kultuuriväärtuste ning 

muudepiirkonnaspetsiifilisteväärtuste kaitsmisel, taastamsel ja (taas)kasutamisel 

ELi ühtekuuluvuspoliitika, maaelu arengu poliitika, ruumilise planeerimise või 

muude integreeritud territoriaalset jakohalikku arengut edendavate 

meetmetekaudu. 

RINGMAJANDUS  

Tugev ja kestlik kohalik majandus globaliseerunud maailmas 

 Toetame Euroopa üleminekut ringmajandusele ja kohapõhiste tööstussümbioosi 

protsesside arendamist, võttes arvesse ka vajadust säästva pinnase- ja 

maakasutuse järele.  

 Toetame kohalikke ja üleilmseid majandussüsteeme ühendavate kohalike ja 

piirkondlike ringmajanduse strateegiate väljatöötamist.  

 Innustame suurendama innovatsioonivõimekustkõigis piirkondades, sealhulgas 

tõhustamakohalikke energiasüsteemi ümberkujundamise strateegiaid ning ehitus-, 

transpordi- ja biomajanduse valdkonnameetmeid. 

KESTLIKUD ÜHENDUSED  

Kohtadevahelised kestlikud digitaalsed ja füüsilised ühendused 

 Kutsume sidusrühmi üles alustama dialoogi vajaduse ja võimluste 

üleparematejuurdepääsuderajamiseks kiiretening väiksema süsinikujalajäljega ja 

tervisemõjuga püsi ja mobiilsidevõrkudele kõigis piirkondades ja kohtades. 

 Parandame 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. 
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 Kutsume ruumi- ja transpordiplaneerijaid üles uurima kohaliku ja piirkondliku 

liikuvuse jaoks uuenduslikening sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt progressiivsete 

mudelite võimalusijategema koostööd linnakeskustele ja keskuste sisese 

mitmeliigilise ja keskkonnahoidliku juurdepääsetavuse parandamiseks. 

 

Prioriteetide elluviimine 

 

Territoriaalses tegevuskavas 2030 seatud prioriteete tuleb toetada kõigi asjakohaste 

osapoolte rakendatavate meetmetega. Ainult niisaab tegevuskava prioriteete 

tulemuslikult ellu viia ning territoriaalse ebavõrdsuse ja süsinikuneutraalsele 

majandusele üleminekuga seotud väljakutseid 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; 

 liikmesriikide ja naaberriikide panust territoriaalsesse ühtekuuluvusse.  

Territoriaalse tegevuskava kohaldamine saab rajaneda mitmetasandilisel koostööl 

liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Parlamendi, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, 

Euroopa Investeerimispanga ja teiste asjakohaste osapooltevahel. Territoriaalse 

tegevuskava elluviimisele tuleks kasuks koostöö linnade tegevuskava, uue Leipzigi 

harta, ELi ühtekuuluvus- ja maaelu arengu poliitika, ELi taastekava ning ELi 

makroregioonideja merealadestrateegiate rakendamise eest vastutajatega. 

Territoriaalse tegevuskava elluviimise meetmeid saab rakendadaigal 

valitsemistasandil ning need võivad oma olemuselt ja rõhuasetustelt erineda. 

Kutsume kõiki olulisemaid osapooliüles rakendama territoriaalset tegevuskava oma 

tavapäraste volituste raames.  

Et innustada ühismeetmete kasutusele võtmist kogu Euroopas, tutvustatakse, 

testitakseja arendatakse piloottegevustekaudu häid praktikaid, mis aitavad kaasa 

territoriaalse tegevuskava prioriteetide saavutamisele. Kutsume üles kõiki neid 

meetmeid tähelepanelikult jälgima, neid eeskujuks võtma ja tegema ettepanekuid 

uute piloottegevuste ja meetmete alagamiseks.  
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Järeltegevused 
 

Palume Euroopa Liidu Nõukogu tulevastel eesistujariikidel jätkata territoriaalse 

tegevuskava 2030 elluviimist ning veelgi tõhustada tegevuskava tutvustamist, 

elluviimist ja juhtimist, sealhulgas:  

 teavitadesterritoriaalse 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; 

 kohaldades territoriaalset tegevuskava ja pidades arutelu selle edusammude ja 

piloottegevuste elluviimise üle;  

 juhtimine, keskendudes2024. aastal tehtavale vahekokkuvõtteletuginedes 

muuhulgas rakendamise, juhtimissüsteemi ja prioriteetide edasise asjakohasuse 

läbivaatamisele. Seda tehakse samaaegselt ELi 2027. aasta järgse 

ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ettevalmistusi silmas pidades. Euroopa Liidu 

Nõukogu 2025. aasta esimese poole eesistujariiki kutsutakse üles korraldama 

mitteametlik ministrite kohtumine, et teha otsus territoriaalse tegevuskava 2030 

võimaliku uuendamise kohta.  

 

 

Jälgige tegevuskava elluviimist veebislehel 
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