Euroopa Nõukogu
Kohalike ja Piirkondlike
Omavalitsuste Kongress
(CLRAE)RAPORT
Jüri Landberg
EMOLi esimees,
CLRAE Eesti delegatsiooni juht
9. detsember 2010



15. oktoobril1985 võeti Strasbourg’is vastu Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta



28. septembril 1994 ratifitseeris Eesti Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta













18. aprillil 2000 koostasid Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste
Kongressi (CLARE) välisvaatlejad raport Eesti kohaliku demokraatia olukorra kohta
20. mail 2008 VALITSUSKOMISJONI JA OMAVALITSUSLIITUDE KOOSTÖÖKOGU
DELEGATSIOONI LÄBIRÄÄKIMISTE VAHEPROTOKOLL 2009. AASTA RIIGIEELARVE OSAS
20. veebruaril 2009 võttis Riigikogu vastu riigi 2009. aasta lisaeelarve
10. märtsil 2009 arutati esimest korda EMOLi juhatuses võimalusi omavalitsuste õiguste
kaitseks seoses ulatuslike kärbetega. 7. märtsil 2009 otsustas juhatus teha ettepaneku
EMOLi volikogule pöörduda CLRAE poole ja kaasata ELL
17. aprilli 2009 toetas EMOLi volikogu juhatuse ettepanekut pöörduda CLRAE poole
8. mail 2009 otsustas Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkogu - Maapäev - esitada CLRAEle
kaebuse
12. mail 2009 palus Eesti CLRAE delegatsioon algatada järelevalvemenetluse
omavalitsuste finantsautonoomia väidetava rikkumise kohta Eesti riigi poolt



16. märtsi 2010. aasta Riigikohtu otsus nr 3-4-1-8-09



25.-28. aprillini 2010 viibis Eestis CLARE esinduslik järelevalvedelegatsioon

1. Anda Tallinna linnale eristaatus.
2. Täpsustada kohaliku omavalitsuse kohustuslikke ülesandeid
ja funktsioone käsitlevaid õigusakte.
3. Muuta kiiresti riigisiseseid õigusakte, et kohalikele omavalitsustele
eraldatud rahaliste vahendite proportsioon oleks suurem, et see oleks
samas ulatuses Eesti Vabariigi põhiseaduses ja riigisiseses
õiguses omavalitsustele määratud kohustustega ning võimaldada
kohalikele omavalitsustele saada tulusid kohalikest maksudest.
4. Tagada meetmed, et kohalikud omavalitsused saaksid piisava
tulu jagatud maksudest (shared taxes, nt tulumaks) ning et need
eraldataks läbipaistval moel.

5. Luua toetusfond kohalikele omavalitsustele, mis on eriti mõjutatud
majanduskriisist, nii et nad oleksid jätkuvalt võimelised pakkuma
teatud sotsiaalteenuseid.

6. Alustada ulatuslikke konsultatsioone kohalike omavalitsustega
planeeritud finantsreformi teemadel.

7. Täpsustada läbirääkimiste protseduuri kohalike
omavalitsuste üksustega ning üleriigiliste kohalike omavalitsuste
üksuste liitudega, et muuta võimalikuks konsultatsioonid ja arutelud
enne lõpliku otsuse tegemist.

8. Ratifitseerida Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku

omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitlev lisaprotokoll
(CETS nr 207) nii kiiresti kui võimalik.
9. CLRAE soovib, et Eesti ametivõimud teavitaksid Kongressi käesoleva
raporti soovituste põhjal ellu viidud järelmeetmetest.

