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УГОДА МЕРІВ - СХІД
Угода
мерів
–
провідна
ініціатива
Європейського Союзу, котра охоплює місцеві
та регіональні органи влади, які беруть на
себе добровільні зобов’язання підвищувати
енергоефективність
та
нарощувати
використання
відновлювальних
джерел
енергії на своїх територіях. Слідуючи цим
зобов’язанням, підписанти Угоди прагнуть
скоротити власні викиди СО2 щонайменше на
20% до 2020 року, сприяючи, таким чином,
розвитку екологічно орієнтованої економіки та
підвищенню якості життя.

З часу свого виникнення в 2008 році, Угода Мерів стала провідною ініціативою заохочення та підтримки
місцевих органів влади в Європі та за її межами в процесі розробки та запровадження програм сталого
енергетичного розвитку. Завдяки цьому Угода сприяє «зеленому» економічному зростанню та
підвищенню якості життя в містах. Яким чином? Шляхом збільшення доступності енергії, створення
робочих місць, поліпшення соціального та економічного добробуту, а також боротьби зі зміною клімату.
Офіс Угоди Мерів - Схід, який розташований у Львові (Україна), разом з ключовими експертами, які
працюють у Києві (Україна), Єревані (Вірменія), Тбілісі (Грузія) та Алмати (Казахстан), надає
адміністративну, технічну та інформаційну підтримку одинадцяти країнам: Вірменії, Азербайджану,
Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдові, Таджикистану, Туркменістану, Україні та Узбекистану.

Місцеві органи влади як провідні учасники
Місцеві органи є найближчим урядовим рівнем для залучення громадян та узгодження суспільних і
приватних інтересів. Рішення місцевих органів влади здатні чинити значний і позитивний вплив на якість
життя (наприклад, доступні енергетичні послуги, чисте повітря) та економічну динаміку в місті. Міста,
містечка та інші міські території відіграють вирішальну роль у зменшенні негативних наслідків зміни
клімату, оскільки на їхню долю випадає понад 70% викидів СО2 у світовому масштабі.

Зобов'язання
Угода Мерів – це не “просто чергова кампанія”, а серйозне зобов'язання з боку місцевих органів влади,
яке базується на надійних та таких, що піддаються кількісній оцінці, цілях у сфері енергетики й
пом'якшення наслідків зміни клімату. Зобов'язання міст та просування в напрямку досягнення цілей строго
контролюються Об’єднаним дослідницьким центром – внутрішньою науковою службою Європейської
Комісії. Все це робить Угоду Мерів унікальною ініціативою, яка заохочує дії на місцевому рівні відповідно
до національних пріоритетів.
В рамках свого добровільного зобов'язання міста розширюють політичний та адміністративний досвід,
необхідний для впровадження місцевої політики сталого енергетичного розвитку та подання Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) до Офісу Угоди Мерів в Брюсселі. Цей всеохоплюючий огляд
основних заходів із сталого енергетичного розвитку подається протягом року після підписання Угоди.
ПДСЕР є стратегічним планом досягнення амбітних цілей у сфері енергетики і клімату на місцевому рівні.
Станом на лютий 2014 року було представлено більше 3 300 ПДСЕР, з яких було прийнято більше 1 800.
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Ініціатива охоплює місцеві органи влади з близько 50 країн світу та нараховує більш ніж 5 400 підписантів,
серед яких більше 80 мерів зі Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Крім того, завдяки
Повну відповідальність за зміст даного документу несе Оофіс Угоди мерів-Схід. Він не обов'язково відображає думку
Європейського Союзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не
несе відповідальність за будь-яке використання цієї інформації або за будь-яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерівСхід був відкритий за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та
співробітництва (DG DEVCO).

зобов'язанням їхніх органів місцевої влади, до Угоди Мерів залучено більш ніж 10 мільйонів громадян, які
проживають в країнах Східного Партнерства та Центральної Азії.

Підтримка
Угода Мерів – це зростаюче міжнародне співтовариство провідних місцевих та регіональних органів влади,
яке отримує значні переваги від підтримки з боку політичних (Європейська комісія, національні уряди,
національні палати тощо) та фінансових установ (Європейський інвестиційний банк, Європейський банк
реконструкції та розвитку, Азіатський банк розвитку, приватні банки і т. ін.).
Підписанти Угоди користуються широкою підтримкою, тренінгами та можливостями налагоджування
ділових контактів у мережі, що надаються Офісами Угоди Мерів, Національними та Територіальними
координаторами, Структурами підтримки Угоди та іншими зацікавленими сторонами. Крім того,
передовий досвід різних країн може допомогти місцевим органам влади переконати їхні уряди та
партнерів приєднатися до Угоди Мерів.
Для підтримки підписантів зі Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії в процесі розробки їх
Планів дій, було розроблено цілий ряд методик та інструментів. Більш того, Об’єднаний дослідницький
центр Європейської Комісії надає експертні висновки англійською та російською мовами для вирішення
технічних питань, які можуть виникнути у підписантів. Такі дії доповнюють підтримку, що забезпечується
Офісами Угоди Мерів.

Наслідки
Успіх Угоди залежить від конкретних кроків та заходів, які вживаються її підписантами. Внаслідок
виконання заходів, окреслених в їхніх ПДСЕР, місцеві громади користуються перевагами поліпшеного
доступу до енергетичних послуг, скорочення витрат на енергоносії, інвестицій в енергозберігаючі заходи,
створення робочих місць та заощаджень в муніципальних енергетичних бюджетах.
Учасники Угоди мають спільну мету: забезпечити стабільне екологічне, соціальне й економічне
середовище для своїх громадян, а також, зробити свій внесок у вирішення глобальних проблем, пов'язаних
з виснаженням ресурсів і зміною клімату.

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мережа Інтернет
www.soglasheniemerov.eu
http://en.wikipedia.org/wiki/Covenant_of_Mayors
Всі публікації доступні російською та іншими мовам:
Публікації >www.soglasheniemerov.eu/media/communication-materials_ru.html
Фотографії>www.soglasheniemerov.eu/media/pictures_ru.html
Контакт
info-east@eumayors.eu
Офіс Угоди Мерів – Схід (оУМ – Схід) управляється консорціумом, очолюваним
Асоціацією Energy Cities і складається з Climate Alliance, Асоціації “Енергоефективні
міста України” та Регіонального екологічного центру Центральної Азії.

Повну відповідальність за зміст даного документу несе Оофіс Угоди мерів-Схід. Він не обов'язково відображає думку
Європейського Союзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не
несе відповідальність за будь-яке використання цієї інформації або за будь-яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерівСхід був відкритий за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та
співробітництва (DG DEVCO).

