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Пагадненне мэраў

Прымаючы пад увагу,	 што	 Міжурадавая	 група	 экспертаў	 па	 змяненні	 клімату	
пацвердзіла,	 што	 змяненне	 клімату	 з’яўляецца	 рэальнасцю	 і	 што	 чалавек	 нясе	
адказнасць	за	выкарыстанне	энергіі	ў	сваёй	дзейнасці;

Прымаючы пад увагу,	 што	 9	 сакавіка	 2007	 года	 ЕС	 прыняў	 пакет	 «Энергія	 для	
змяняючагася	свету»	і	ў	аднабаковым	парадку	бярэ	абавязацельства	скараціць	выкіды	
CO2	на	20%	да	2020	года	ў	выніку	павелічэння	эфектыўнасці	выкарыстання	энергіі	на	
20%	і	давядзення	да	20%	долі	аднаўляльных	крыніц	энергіі	ў	энергетычнай	структуры;

Прымаючы пад увагу,	што	адзін	з	раздзелаў	Плана	дзеянняў	Еўрапейскага	саюза	па	
энергаэфектыўнасці	«Рэалізуючы	патэнцыял»	уключае	стварэнне	Пагаднення	мэраў	у	
якасці	прыарытэтнага	накірунку;

Прымаючы пад увагу,	 што	 Камітэт	 па	 рэгіёнах	 ЕС	 падкрэслівае	 неабходнасць	
у	 аб’яднанні	 мясцовых	 і	 рэгіянальных	 намаганняў,	 бо	 шматузроўневае	 кіраванне	
з’яўляецца	 эфектыўным	 інструментам	 для	 павышэння	 рэзультатыўнасці	 дзеянняў,	
якія	прадпрымаюцца	супраць	змены	клімату,	і	такім	чынам	спрыяе	ўдзелу	рэгіёнаў	у	
Пагадненні	мэраў;

Прымаючы пад увагу,	што	мы	гатовы	прытрымлівацца	рэкамендацый	Лейпцыгскай	
хартыі	 аб	 устойлівых	 еўрапейскіх	 гарадах,	 якія	 тычацца	 неабходнасці	 павышэння	
энергаэфектыўнасці;

Прымаючы пад увагу,	што	мы	ведаем	пра	існаванне	Ольбаргскіх	абавязацельстваў,	
якія	ляжаць	у	аснове	пастаянных	намаганняў	па	забеспячэнні	ўстойлівага	гарадскога	
развіцця	і	мясцовай	праграммы	дзеянняў	на	XXI	стагоддзе;

Прымаючы пад увагу,	што	мы	прызнаем,	што	мясцовыя	і	рэгіянальныя	органы	ўлады	
сумесна	 з	 нацыянальнымі	 урадамі	 нясуць	 адказнасць	 за	 барацьбу	 з	 глабальным	
пацяпленнем	і	павінны	незалежна	выконваць	абавязацельствы	іншых	бакоў;

Прымаючы пад увагу,	што	на	пасёлкі	і	гарады	прыходзіцца	прама	або	ўскосна	(праз	
прадукты	 і	паслугі,	якія	выкарыстоўваюцца	грамадзянамі)	больш	за	палову	выкідаў	
парніковых	газаў,	атрыманых	у	выніку	выкарыстання	энергіі,	 звязанай	з	дзейнасцю	
чалавека;

Прымаючы пад увагу,	што	абавязкі	ЕС	па	скарачэнні	выкідаў	будуць	дасягальныя,	
толькі	калі	мясцовыя	зацікаўленыя	бакі,	грамадзяне	і	іх	аб’яднанні	прымуць	у	гэтых	
намагяннях	актыўны	ўдзел;

Прымаючы пад увагу,	што	мясцовыя	і	рэгіянальныя	органы	ўлады,	якія	прадстаўляюць	
бліжэйшыя	адміністрацыі	для	грамадзяніна,	павінны	кіраваць	дзеяннямі	і	паказваць	
прыклад;

Прымаючы пад увагу,	 што	 многія	 дзеянні,	 якія	 тычацца	 попыту	 на	 энергію	 і	
аднаўляльныя	крыніцы	энергіі,	неабходныя	для	вырашэння	кліматычных	парушэнняў,	
уваходзяць	у	кампетэнцыю	органаў	мясцовага	самакіравання	і	такім	чынам	не	будуць	
дасягальныя	без	іх	палітычнай	падтрымкi;

Прымаючы пад увагу,	 што	 дзяржавы-члены	 ЕС	 могуць	 атрымаць	 выгаду	 ад	
эфектыўных	 дэцэнтралізаваных	 дзеянняў	 на	 мясцовым	 узроўні	 ў	 мэтах	 выканання	
сваіх	абавязкаў	па	зніжэнні	выкідаў	парніковых	газаў;

Прымаючы пад увагу,	што	мясцовыя	і	рэгіянальныя	органы	ўлады	па	ўсёй	Еўропе	
імкнуцца	 да	 зніжэння	 забруджвальных	 рэчываў,	 маючых	 уплыў	 на	 глабальнае	
пацяпленне,	за	кошт	павышэння	энергаэфектыўнасці	праграм,	у	тым	ліку	ўстойлівай	
гарадской	мабільнасці	і	развіцця	аднаўляльных	крыніц	энергіі;



МЫ, МЭРЫ, АБАВЯЗВАЕМСЯ

Выйсці за рамкі задач, пастаўленых	у	ЕС	да	2020	года	ў	сферы	скарачэння	выкідаў	СО2	
на	нашых	тэрыторыях	па	меншай	меры	на	20%,	шляхам	ажыццяўлення	Плана	дзеянняў	па	
ўстойлівай	энергіі	для	тых	абласцей	дзейнасці,	якія	маюць	дачыненне	да	нашых	мандатаў.	
Абавязацельства	і	План	дзеянняў	будуць	ратыфікаваны	праз	адпаведныя	працэдуры;

Падрыхтаваць інвентарызацыю па базаваму ўзроўню выкідаў	 у	 якасці	 асновы	 для	
Плана	дзеянняў	па	ўстойлівай	энергіі;

Прадставіць План дзеянняў па ўстойлівай энергіі	напрацягу	года,	наступнага	з	моманту	
падпісання	намі	Пагаднення	мэраў;

Адаптаваць гарадскія структуры,	у	тым	ліку	выдзяліць	дастатковыя	чалавечыя	рэсурсы,	
для	таго	каб	распачаць	неабходныя	дзеянні;

Мабілізаваць грамадзянскую супольнасць у нашых геаграфічных зонах, каб 
прыняць удзел у распрацоўцы Плана дзеянняў	з	указаннем	палітыкі	і	мер,	неабходных	
для	 ажыццяўлення	 і	 дасягнення	 мэт	 Плана.	 План	 дзеянняў	 будзе	 выпрацоўвацца	 на	
кожнай	тэрыторыі	і	павінен	быць	прадстаўлены	ў	сакратарыят	Пагаднення	напрацягу	года,	
наступнага	за	подпісам;

Адпраўляць справаздачу аб рэалізацыі	 па	 меншай	 меры	 кожны	 другі	 год	 пасля	
прадстаўлення	Плана	дзеянняў	па	ацэнцы,	маніторынгу	і	праверцы	мэт;

Дзяліцца сваім вопытам	і	ноу-хау	з	іншымі	тэрытарыяльнымі	адзінкамі;

Арганізоўваць Дні энергіі або Дні гарадскога пагаднення	 ў	 супрацоўніцтве	 з	
Еўрапейскай	камісіяй	і	іншымі	зацікаўленымі	бакамі,	што	дазволіць	грамадзянам	непасрэдна	
карыстацца	магчымасцю	і	перавагай	за	кошт	больш	рацыянальнага	выкарыстання	энергіі,	а	
таксама	рэгулярна	інфармаваць	мясцовыя	сродкі	масавай	інфармацыі	пра	падзеі,	звязаныя	
з	рэалізацыяй	Плана	дзеянняў;

Браць удзел у штогадовай Канферэнцыі мэраў ЕС	 па	 ўстойлівай	 энергіі	 ў	 Еўропе	 і	
ўносіць	свой	уклад	у	дадзенае	мерапрыемства;

Распаўсюджваць паведамленні Пагаднення	 на	 адпаведных	 форумах,	 а	 таксама	
заахвочваць	іншых	мэраў	далучацца	да	Пагаднення;

Пагадзіцца са спыненнем членства ў Пагадненні на падставе	папярэдняга	пісьмовага	
паведамлення	Сакратарыята	ў	адным	с	ніжэй	пералічаных	выпадкаў:

i)				непрадстаўленні	Плана	дзеянняў	па	ўстойлівай	энергіі	напрацягу	года	пасля	
афіцыйнага	падпісання	Пагаднення;

ii)				невыкананні	агульнай	мэты,	вызначанай	у	Плане	дзеянняў	па	зніжэнні	выкідаў	СО2,	
невыкананні	або	недастатковай	рэалізацыi	Плана	дзеянняў;

iii)			непрадстаўленні	справаздачы	напрацягу	двух	паслядоўных	перыядаў.
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МЫ, МЭРЫ, ПАЦВЯРДЖАЕМ 

Рашэнне Еўрапейскай камісіі аб рэалізацыі і фінансаванні структуры	
тэхнічнай	 і	 рэкламнай	 падтрымкі,	 уключаючы	 ажыццяўленне	 інструментаў	
ацэнкі	 і	 маніторынгу,	 механізмаў	 для	 аблягчэння	 распаўсюджвання	 ноу-хау	
паміж	тэрыторыямі,	інструментаў	мультыплікацыі	паспяховых	мер	у	рамках	іх	
бюджэту;

Ролю Еўрапейскай камісіі па ажыцяўленні каардынацыі паміж 
Канферэнцыяй	мэраў	ЕС	па	ўстойлівай	энергіі	ў	Еўропе;

Намер Еўрапейскай камісіі па садзейнічанню абмену вопытам	 паміж	
тэрытарыяльнымі	адзінкамі-ўдзельнікамі,	прадастаўленне	кіруючых	прынцыпаў	
і	 ўзорных	 прыкладаў	 для	 магчымага	 прымяненння,	 а	 таксама	 спасылкі	 на	
існуючыя	віды	дзейнасці	і	сеткі,	якія	падтрымліваюць	ролю	органаў	мясцовага	
самакіравання	 ў	 галіне	 аховы	 клімату.	 Гэтыя	 прыклады	 павінны	 стаць	
неад’емнай	часткай	Пагаднення	і	павінны	быць	агавораны	ў	дадатках	да	яго;

Падтрымку Еўрапейскай Камісіі па прызнанні грамадскай	 бачнасці	
гарадоў	 і	 пасёлкаў	 –	 удзельнікаў	Пагаднення	 –	 пры	дапамозе	 выкарыстання	
спецыяльнага	лагатыпу	па	ўстойлівым	развіцці	энергіі	ў	Еўропе	і	правядзення	
рэкламнай	кампаніі	з	ужываннем	сродкаў	Камісіі;

Камітэт рэгіёнаў аказвае моцную	 падтрымку	 Пагадненню	 і	 яго	 мэтам	 па	
прадстаўленні	мясцовых	і	рэгіянальных	уладаў	у	ЕС;

Дапамога,	якую	дзяржавы-члены,	рэгіёны,	вобласці,	гарады-настаўнікі	і	іншыя	
інстытуцыйныя структуры,	 падтрымліваючыя	 Пагадненне,	 аказваюць	
меншым	муніцыпалітэтам,	каб	апошнія	маглі	 выконваць	умовы,	прапісаныя	ў	
гэтым	Пагадненні;		

МЫ, МЭРЫ, ЗАПРАШАЕМ 

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі	да	распрацоўкі	схемы	
супрацоўніцтва	і	структур	кагерэнтнай	падтрымкі,	якія	змогуць	дапамагчы	тым,	
хто	падпіша	гэтае	Пагадненне	па	ўкараненні	Планаў	дзеянняў	па	ўстойлівай	
энергіі;

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі	 да	 ўдзелу	 ў	
Пагадненні,	якое	яны	павінны	разглядаць	у	якасці	прыарытэтаў	сваіх	праграм	
падтрымкі,	інфармавання	і	прыцягнення	горада	да	распрацоўкi	палітыкі	і	схем	
фінансавання,	якія	тычацца	мясцовага	ўзроўню	ў	рамках	мэтаў	Пагаднення;

Еўрапейскую камісію да перамоў з фінансавымі суб’ектамі	па	распрацоўцы	
фінансавых	 механізмаў,	 накіраваных	 на	 выкананне	 задач	 у	 рамках	 Планаў	
дзеянняў;

Нацыянальныя адміністрацыі	 да	 ўключэння	 мясцовых	 і	 рэгіянальных	
органаў	улады	ў	падрыхтоўку	і	ажыццяўленне	нацыянальных	планаў	дзеянняў	
па	 энергаэфектыўнасці	 і	 нацыянальных	 планаў	 дзеянняў	 па	 аднаўляльным	
крыніцам	энергіі;

Еўрапейскую камісію і нацыянальныя адміністрацыі	ў	мэтах	садзейнічання	
ажыццяўленню	 нашых	 дзеянняў	 у	 інтарэсах	 Планаў	 дзеяння	 па	 ўстойлівай	
энергіі	ў	адпаведнасці	з	названымi	прынцыпамі,	правіламі	і	ўмовамі,	якія	могуць	
быць	 узгоднены	 Бакамі	 ў	 будучыні	 на	 глабальным	 узроўні,	 у	 прыватнасці,	 у	
Рамачнай	канвенцыі	ААН	аб	змяненні	клімату.	Наш	актыўны	ўдзел	у	скарачэнні	
выкідаў	СО2	можа	таксама	прывесці	да	больш	амбіцыйнай	глабальнай	мэты.

МЫ, МЭРЫ, ЗААХВОЧВАЕМ ІНШЫЯ МЯСЦОВЫЯ І РЭГІЯНАЛЬНЫЯ 
ЎРАДЫ ДА ДАЛУЧЭННЯ ДА ІНІЦЫЯТЫВЫ ПАГАДНЕННЯ МЭРАЎ І ІНШЫЯ 
АСНОЎНЫЯ ЗАЦІКАЎЛЕНЫЯ БАКІ ДА ЗАМАЦАВАННЯ ІХ УКЛАДУ Ў 
ПАГАДНЕННЕ.

Заўвага:	Дадатак	на	абароце.



ДАДАТАК 
1. Роля мясцовага самакіравання ў правядзенні працы

Меры па павышэнні энергаэфектыўнасці аднаўляльных крыніц энергіі і іншых 
энергетычных дзеянняў могуць быць уведзены ў розных галінах дзейнасці 
мясцовых і рэгіянальных органаў улады. 

•	 спажывец	і	пастаўшчык	паслуг

Мясцовыя	 органы	 ўлады	 займаюць	 многія	 будынкі,	 якія	 выкарыстоўваюць	 значную	
колькасць	энергіі,	напрыклад,	для	ацяплення	і	асвятлення.	Укараненне	энергазберагальных	
праграм	і	мерапрыемстваў	у	грамадскіх	будынках	з’яўляецца	вобласцю,	дзе	можа	быць	
дасягнута	значная	эканомія.	

Мясцовыя	 і	 рэгіянальныя	 ўлады	 таксама	 аказваюць	 энергаёмістыя	 паслугі,	 такія	 як	
грамадскі	 транспарт	 і	 вулічнае	асвятленне,	дзе	можна	дасягнуць	паляпшэння.	 І	 нават	
там,	дзе	гэтыя	паслугі	на	падставе	кантрактаў	для	ўрада	выконваюць	іншыя	пастаўшчыкі,	
можна	 ажыццяўляць	 меры	 па	 скарачэнні	 выкарыстання	 энергіі	 за	 кошт	 закупак	 і	
кантрактаў	на	абслугоўванне.

•	планавальнік,	распрацоўшчык	і	рэгулятар

Планаванне	 землекарыстання	 і	 арганізацыя	 транспартнай	 сістэмы	 –гэта	 адказнасць	
большасці	мясцовых	і	рэгіянальных	органаў	улады.	Стратэгічныя	рашэнні,	якія	тычацца	
развіцця	 горада,	 напрыклад,	 пазбяганне	 разрастання	 гарадоў,	 могуць	 зменшыць	
выкарыстанне	энергіі	транспартам.

Мясцовыя	 і	 рэгіянальныя	 ўлады	 часта	 маюць	 ролю	 рэгулятара,	 напрыклад,	 шляхам	
устанаўлення	 стандартаў	 энергаэфектыўнасці,	 якія	 прадугледжваюць	 устаноўку	
абсталявання	для	аднаўляльных	крыніц	энергіі	ў	новых	будынках.	

•	 кансультант,	матыватар	і	ўзор	для	пераймання

Мясцовыя	 і	 рэгіянальныя	 органы	 ўлады	 могуць	 дапамагчы	 інфармаваць	 і	 матываваць	
жыхароў,	 прадпрыемствы	 і	 іншыя	 зацікаўленыя	 бакі,	 якім	 чынам	 яны	 могуць	 больш	
эфектыўна	 выкарыстоўваць	 энергію.	 Інфармацыйна-асветніцкія	мерапрыемствы	маюць	
важнае	 значэнне	 для	 ўключэння	 ўсёй	 супольнасці	 ў	 падтрымку	 развіцця	 ўстойлівай	
энергіі.	 Дзеці	 з’яўляюцца	 важнай	 аўдыторыяй	 для	 энергазберажэння	 і	 выкарыстання	
аднаўляльных	 крыніц:	 вучні	 будуць	 праходзіць	 гэтыя	 тэмы	 на	 ўроках	 і	 па-за	 межамі	
школы.	Не	менш	важна,	каб	улады	служылі	прыкладам	у	рэалізацыі	мерапрыемстваў	у	
сферы	ўстойлівай	энергіі.

•	 вытворца	і	пастаўшчык

Мясцовыя	і	рэгіянальныя	органы	ўлады	могуць	садзейнічаць	развіццю	мясцовай	энергіі	
і	 выкарыстанню	 аднаўляльных	 крыніц	 энергіі.	 Цеплаэлектрацэнтралі	 (ЦЭЦ)	 раённых	
сістэм	 ацяплення	 з	 выкарыстаннем	біямасы	 з’яўляюцца	добрым	прыкладам.	Мясцовыя	
і	 рэгіянальныя	 органы	 ўлады	 таксама	 могуць	 стымуляваць	 грамадзян	 да	 рэалізацыі	
праектаў	 па	 аднаўляльным	 крыніцам	 энергіі	 шляхам	 аказання	 фінансавай	 падтрымкі	
мясцовым	ініцыятывам.

2. Крытэрыі дасканаласці (КД)

«Крытэрыі	 дасканаласці»	 вызначаюцца	 як	 ініцыятывы	 і	 праграмы,	 якія	 ва	 ўсім	 свеце	
ўяўляюць	сабой	мадэль	паспяховага	ажыццяўлення	канцэпцыі	ўстойлівага	энергетычнага	
развіцця	ў	гарадскіх	умовах.	Прадстаўнікі	Крытэрыяў	па	дасканаласці	праз	Пагадненне	
заяўляюць	аб	 іх	гатоўнасці	падзяліцца	сваім	вопытам,	дапамагчы	гарадам	ажыццявіць	
аналагічныя	 падыходы	 і	 абавязваюцца	 садзейнічаць	 перадачы	 ноу-хау	 шляхам	
распаўсюджвання	інфармацыі,	уключаючы	кіруючыя	прынцыпы,	удзел	у	мерапрыемствах	
тых,	кто	далучыўся	да	Пагаднення,	а	таксама	штодзённае	супрацоўніцтва	з	удзельнікамі	
Пагаднення.

3. Апорныя канструкцыі

Пагадненне	мэраў	адкрыта	для	гарадоў	любых	памераў	у	Еўропе.	Тыя	гарады	і	пасёлкі,	
якія	 з-за	 сваіх	 памераў	 не	маюць	 рэсурсаў	 для	 падрыхтоўкі	 неабходных	мер	 цi	 iншых	
магчымасцей,	каб	распрацоўваць	і	ажыцяўляць	план	дзеянняў,	павінны	быць	падтрыманы	
адміністрацыямі	 з	 такімі	 магчымасцямі.	 Гэтыя	 апорныя	 канструкцыі	 могуць	 быць	
рэгіёнамі,	 раёнамі,	 абласцямі,	 агламерацыямі,	 зонамі	NUTS	 III	 ці	 гарадамі-настаўнікамі.	
Кожная	 апорная	 канструкцыя	 будзе	 дакладна	 прызнана	 Камісіяй	 у	 якасці	 ключавой	
дзейнічаючай	асобы	ў	Пагадненні.	Ступень	удзелу	ў	Пагадненні,	а	таксама	пэўныя	ўмовы	
такога	 ўдзелу,	 у	 тым	 ліку	 прыняцце	 рашэнняў	 уладамі,	 будуць	 падрабязна	 апісаны	 ў	
вызначаным	пісьмовым	Пагадненні.


