2004. aasta tegevussuunad
Vastu võetud 27.02.2004 Linnade Päeval Paides
Lähtudes liidu põhikirjalistest eesmärkidest, liidu 24. jaanuaril 2003. aastal Linnade Päeval
heakskiidetud 2003.–2005. aasta tegevussuundadest, püstitatud eesmärkide saavutamisest ning
liikmete ettepanekutest, on liidu tegevussuunad 2004. aastaks järgmised:
I Tulubaas
1. Taotleda Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude
Koostöökogu delegatsiooni vaheliste eelarveläbirääkimiste kokkuleppe kaalu suurendamist,
kaasates ministrid läbirääkimiste protsessi.
2. Taotleda 2005. aasta eelarveläbirääkimistel:
1) omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamist;
2) amortisatsiooniks vajalike vahendite lülitamist omavalitsuste tulubaasi.
3. Taotleda Maamaksuseaduse muutmist, et võimaldada
maamaksumäära lähtuvalt maa kasutamise sihtotstarbest.

omavalitsustel

määrata

4. Nõuda, et omavalitsustele seadusega lisatud uued kohustused või seniste kohustuste mahu
suurendamine oleksid täielikult kaetud riigieelarvest eraldatavatest vahenditest või siis läbi
tulubaasi suurendamise.
II Kohalike omavalitsuste õiguslik kaitse
1. Analüüsida ettevalmistavate õigusaktide mõju, sh Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muudatuste eelnõu, kohaliku omavalitsuse tegevusele ning vajadusel rakendada “Kohaliku
omavalitsuse üksuste liitude seadusega” antud õigust liikmete ühiste huvide kaitsmisel.
2. Taotleda järjekindlalt kohaliku omavalitsuse osakaalu tugevdamist ühiskonnaelu
korraldamises ning seista vastu kohaliku omavalitsuse otsustusõiguse vähendamisele.
3. Alustada Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude
Koostöökogu delegatsiooni 2005. aasta eelarveläbirääkimiste raames läbirääkimisi ka maa
munitsipaliseerimise küsimustes.
4. Taotleda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitaks menetlusse “Teeseaduse
muutmise seaduse” eelnõu milles oleks arvestatud Omavalitsusliitude Koostöökogu
ettepanekutega.
5. Osaleda aktiivselt Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutuselevõtu
ettevalmistamise ning struktuuritoetuste eraldamise tingimuste kujundamise protsessis.
6. Korraldada kohalike omavalitsuste poolt kehtestatavate õigusaktide näidisprojektide
väljatöötamine vastavalt liidu liikmetelt laekuvatele ettepanekutele.

III Kohalike omavalitsuste informeerituse tagamine, ELL-i tegevuse tutvustamine
1. Luua ja arendada kohaliku omavalitsuse alast andmebaasi.
2. Vahendada liidu liikmetele infot ELL-i veebilehe http://www.ell.ee ja portaali
http://portaal.ell.ee võimaluste baasil.
3. Vahendada järjepidevalt liidu seisukohti meediakanalitesse.
4. Arendada teabevahetust erialaliitude, ühingute ja seltsidega.
5. Korraldada nii liidu tutvustamise kui ka ajaloo seisukohalt oluliste trükiste ilmumine.
IV Koostöö- ja teabevõrgustike arendamine
1. Edendada koostöövõrgustikke nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
V Välissuhted
1. Töötada pikaajalistest strateegilistest huvidest lähtuvalt 2004. aasta jooksul välja liidu
positsioonid suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega.
2. Osaleda võrdväärse partnerina teiste Euroopa Liidu liikmesriikide omavalitsusliitude hulgas
järgmistes Euroopa rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides ja töögruppides:







Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CoR)
Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress (CLRAE)
Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), s.h juhtkomitee,
direktorid ja peasekretärid, keskkonnakomitee, transpordikomitee, välissuhtlejate
võrgustik, avaliku hanke võrgustik, tööhõive ja sotsiaalpoliitika võrgustik, twinning,
soolise võrdõiguslikkuse võrgustik, valitud naisesindajate võrgustik, tööandjate
platvorm
Rahvusvaheline Omavalitsuste Liit/ Ühinenud Linnade Organisatsioon (IULA/UTO)
INTERREG III A, B, C (üle-euroopaline koostöö tasakaalustatud arengu nimel)

3. Olla kursis kohaliku omavalitsuse olukorra ja arengutega teistes maades ning edendada
omavalitsusüksuste omavahelist partnerlust, arendada koostööd teiste riikide rahvuslike
omavalitsusliitudega ja Läänemere Linnade Liiduga (UBC) ning osaleda Läänemeremaade
subregionaalses koostöös (BSSSC).
3. Jätkata koostööd Hiina, Türgi, Ukraina ja USA omavalitsustega ja omavalitsusliitudega.
4. Alustada peale Eesti liitumist Euroopa Liiduga võimaluste otsimist koostööks 1. maist 2004
Euroopa Liiduga liituvate, samuti teiste liitumistaotluste esitanud riikide omavalitsustega.

