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Nendite sissejuhatuses, et linnavolikogu ei ole saanud ülevaadet Tallinna Brüsseli esinduse tööst.
Seepärast kasutan tänuväärset võimalust Brüsseli esinduse lugu taas rääkida. Avasin linnavolikogu
esimehena Tallinna esinduse Brüsselis 1999. aasta septembris, kuid samal sügisel vahetunud
võimuliit, millesse kuulus ka Reformierakond, otsustas meie linna esinduse Brüsselis kahjuks sulgeda.
Tõsi, 2002. aasta mais oli mul linnapeana meeldiv võimalus koos volikogu reformierakondlasest
esimehe Maret Maripuuga esindus taas avada.
Brüsseli esinduse tegevust on korduvalt arutatud linnavalitsuse istungitel ja need materjalid on, nagu
te teate, internetis kergesti leitavad igaühele. Viimane materjal, mida käsitleti laialt ka Eesti
ajakirjanduses,
pärineb 2007. aasta 10. oktoobrist
kui linnavalitsus
võttis teadmiseks
informatsiooni Brüsseli esinduse senisest tegevusest, tegevuskavadest
ning otsustas esinduse
koosseisu laiendada. Tegime seda vastavalt Tallinna 2006-2021 arengukavale, mis koostati 2005. aastal
- ehk täpsemalt siis kui Reformierakond oli veel koalitsioonis ja Keskerakond opositsioonis.

Tallinna esindus Euroopa Liidu juures loodi 1999. aastal kui ametlik kontaktpunkt linnavalitsuse ja EL
institutsioonide ning teiste esinduste vahel. Esindus on täitnud ka tugipunkti rolli Brüsselis
töökohtumistel
või koolitusel
osalevatele
Tallinna ametnikele.
Esinduse olemasolu
on
võimaldanud saada vahetut informatsiooni EL institutsioonide algatustest, teiste liikmesriikide ja
nende omavalitsuste esinduste positsioonidest ning Euroopa Parlamendis ja Regioonide Komitees
toimuvast.

\;Ihaduse

dliak -

I:; I 'Jl) III.LI \\

t-post:

tel ()-Il) -11-12
fab 6-10 -I.1r
11 post@ talli nl1ll.(~t

Tallinna esinduse laiendamine 2007. aasta oktoobris suurendab linna kohalolekut rahvusvahelistes
organisatsioonides, Euroopa regionaalsetes võrgustikes ning meedias. Esinduse Euroopa Liidus
tugevdamise vajaduse dikteeris ka Tallinna 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinna staatus. Esindus on
seotud ka Tallinna poolt Euroopa kultuuripealinna statuudi eeskujul algatatud Euroopa Rohelise
pealinna idee rakendamisega.
Tallinna esindus osales Regioonide Komitee hoones 10.-18. märtsil näituse "Eesti Vabariik 90"
korraldamisel. Esinduse olulisematest töötulemustest tooksin esile ka elamute energiasäästu
europrojekti "REBECEE" algatamist.

Tallinna Linnavolikogu poolt 6.10.2005 määrusega nr 53 kinnitatud Tallinna arengukava
2006-2021 näeb ette linna huvide esindatuse Euroopa Liidus Tallinna Brüsseli esinduse kaudu,
samuti ka esinduse koosseisu suuruse, milleks arengukava järgi oli 2007. aastal plaanitud
3 ametiisikut. Kuid vastava ressursi puudumise tõttu ei ole kolmandat ametikohta siiani täidetud.
Esinduse 2008. aasta tegevuse eelarve on 2 miljonit krooni. Tallinna esindust Euroopa Liidus
mehitavad Allan Alakülaja Tõnu Karu.

Esindus kuulub Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse koosseisu. Volikogu ei aruta ega kinnita
otseselt ka Tallinna Linnakantselei ega ühegi selle allüksuse tööplaani. Küll on teil see võimalus ja
olete alati palutud otsustamiselosalema eelarvemenetluse käigus.
5. Miks on vaikus esinduse töö tulemuste kohta? Tore oleks kuulda näiteks Tõnu Karu
aruannet Brüsseli esinduse töö kohta volikogu istungil?

Linnavalitsus on aastate jooksul neid töö-aruandeid korduvalt kuulanud, need on internetis
igaühele kättesaadavad ning ka Eesti meedia on Tallinna Brüsseli esinduse tegevust rohkelt
käsitlenud. Vaikusest seoses esinduse tööga seega rääkida pole õige. Olen aga Teiega nõus, et
Tõnu Karu on tore inimene ja tema aruande kuulamine poleks ilmselt vähem tore ka volikogu
liikmetele. Ütleksin aga veelgi enam - linna süsteemis töötab veel väga palju toredaid inimesi,
kelleloleks kõigile volikogulastele oma töistest tegemistest palju rääkida. Ja paljusid ametnikke
kutsutaksegi selleks volikogu komisjonidesse esinema. Toredate inimestega kohtumiseks tuleb aga
teil nad enda ette kutsuda. Linnavalitsus ja kõik meie ametnikud on ju vaid Linnavolikogu, sh ka
teie - lugupeetud arupärijad, otsuste elluviimisele pühendunud inimesed.
6. Kas on võimalik välja tuua suuremaid
Brüsseli esinduse tegevusele?

tulemusi,

mis on saavutatud

Tallinnas

tänu

Osaliselt vastasin sellele teie küsimuses number 2. Minnes pisut filosoofilisemaks küsiksin ma
vastu, et kas Tallinna esinduse olemasolu Brüsselis ning selle osalemine sadu teisi Euroopa
linnu ja regioone siduvates võrgustikes on Teie jaoks suurem tulemus? Minu arvates on, sest
alaline esindus Brüsselis on iga Euroopa Liitu kuuluva riigi pealinna möödapääsmatu vajadus.
Küsite, mida on saavutanud linna esindajad Brüsselis konkreetselt täna? Nimetaksin vaid mõnda
asja millelon, tõsi küll, ajas tänasest ja ruumis Tallinnast ka tunduvalt laiem tähendus. Tallinna
esindus korraldab tänavu näiteks linna osalust Euroopa kultuuripealinnade konsortsiumis,
omavalitsuste suurfoorumil Open Days 2008. Linna esindajad osalevad aktiivselt Euroopa Liidu
Läänemere Piirkonna Strateegia väljatöötamisel. Läänemere Metropolide võrgustike raames on
Tallinn tänaseks otsustanud liituda Läänemere piirkonna ühise identiteedi kujundamise ja
mainekujundusprojektiga BaltMet Prorno.

Nendest ja paljudest teistest Tallinna Brüsseli-esindajate tänastest tegemistest anname
edaspidigi teada ajakirjanduse vahendusel, kuid loomulikult on saadikud alati palutud esitama
küsimusi ka otse Tallinna esindajatele Brüsselis. Samuti tean, ja pean seda väga heaks tooniks,
et linnavolikogu saadikud on alati meie esinduses oodatud külalised. Luban omalt poolt, et linna
esindus aitab teid Brüsselis edaspidigi alati kogu oma nõu ja jõuga.
Lõpetuseks lubage mul veelkord väljendada oma heameelt just Kairi Kärneri huvi üle linna
välissuhtluse vastu. Eriti positiivseks pean seika, et selles huvis on täheldatav teatud järjepidevus.
Mullu oktoobris oli mul võimalus vastata Kärneri arupärimisele Tallinna ja Moskva suhetest, nüüd
sain rääkida tema palvel Tallinna esindamisest Brüsseli suunal. Usun ja loodan, et Teile, austatud
Kairi Kärner, Valdek Mikkal ja teised linnavolikogu liikmed, on selline info jagamise formaat
tõhusaks abiks teie saadikutöös. Kuulub ju teie saadikukohustuste hulka vältimatult Tallinna
esindamine ka Eestist väljaspool.

