II omavalitsusfoorumi avaldus
Meie, II omavalitsusfoorumist osavõtjad,


avaldades tänu Euroopa Liidu Regioonide Komiteele, Euroopa Kohalike ja
Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogule ning Euroopa Kohalike ja
Regionaalsete Omavalitsuste Kongressile, kes on oma dokumentides tugevalt
toetanud I omavalitsusfoorumi heaks kiidetud seisukohti, mille järgi
majanduskriisi ajal vastutustundlike riikide valitsused mitte ei kärbi
omavalitsuste tegutsemisvõimalusi, vaid püüavad leida lisavahendeid kohtadel
kasvanud sotsiaalprobleemide lahendamiseks;



tunnustades kõikide Eesti erakondade omavalitsustegelaste tegevust
I
omavalitsusfoorumi seisukohtade toetamisel ja kaitsmisel rahvusvahelistel
foorumitel. Samas avaldame kahetsust, et mõned Eestist valitud saadikud
ning mõned Eesti omavalitsuste esindusorganisatsioonide funktsionäärid ei
suutnud siiski seista omavalitsuste huvide eest ning lähtusid Toompealt
saadud käsulaudadest;



tänades mitmeid omavalitsusi, sh Saue, Aseri, Vinni, Koeru, Väike-Maarja,
Kiili, Abja, Narva Loksa ja Kallaste volikogu, kes toetasid ametlikult I
omavalitsusfoorumi pöördumist;



kiites heaks Narva linnavolikogu otsuse vaidlustada Tallinna eeskujul
omavalitsuste arvel toimunud riigipoolsed eelarvekärped Riigikohtus. Ühtlasi
avaldame lootust, et Riigikohus pole valitsuse poolt poliitiliselt manipuleeritav
ning teeb Eesti põhiseadusele ja Euroopa õigusnormidele vastava otsuse;



pidades kahetsusväärseks, et Vabariigi Valitsuse regionaalminister ei pidanud
I omavalitsusfoorumi pöördumise tooni sobivaks reaalse dialoogi alustamiseks
omavalitsusi puudutavate põhiprobleemide üle;



leides, et kriisiaeg ei luba omavalitsusjuhtidel tegeleda „tavalise”
parteipoliitilise ärapanemisega, mida me paraku iga päev kuuleme Stenbocki
majast,
1. kutsume Vabariigi Valitsust ja Riigikogu enamust üles hoiduma
järjekordsete eelarvekärbetega lisaraskuste asetamisest abi vajavatele
inimestele kõige lähemal asetseva võimutasandi – omavalitsuste –
õlgadele;
2. nõuame, et Vabariigi Valitsus järgiks negatiivse eelarve protsessis
rangelt Eesti seaduste ning Euroopa omavalitsushartaga pandud
informeerimise ja konsulteerimise nõudeid;

3. soovime, et Vabariigi Valitsuse koostatavas riigieelarve strateegias
perioodiks 2010–2013 sisalduks informatsioon kohalike omavalitsuste
tulubaasi kohta ning oleks välja toodud ka ministeeriumite haldusalade
raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite
mahud. See annaks omavalitsustele selge ning stabiilse aluse oma
järgmise aasta eelarvete planeerimiseks;
4. kutsume omavalitsusi üles propageerima Euroopa Parlamendi
valimistest osavõttu, kuna maksimaalselt suur valijate hulk anna meie
esindajatele tugeva mandaadi, mis aitab neil paremini esindada ka
Eesti omavalitsuste huve Euroopa Liidus.
5. kinnitame, et Eesti omavalitsused on valmis koostööks iga Vabariigi
Valitsusega, kes mõistab, et majanduskriisiga ei saa toime tulla
omavalitsuste arvel ning kriisist pole võimalik väljuda omavalitsusi
riikliku poliitika kujundamise protsessi aktiivselt kaasamata.
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