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МЭРЛЕРДИН КЕЛИШИМИ

Климаттын	Өзгөрүшү	боюнча	Өкмөт	аралык	комиссия	климаттын	өзгөрүшү	чындыкка	
туура	келерин	жана	адамзаттын	ишмердүүлүгүндө	энергия	урунуу	бул	үчүн	бир	топ	
деңгээлде	жооптуу	экенин	ырастаганын	ЭСКЕ АЛЫП;

2007-жылдын	 9-мартында	 ЕБ	 Өзгөрүүчү	 Дүйнө	 үчүн	 Энергия	 топтомун	 кабыл	
алганын,	 муну	 менен	 энергиянын	 натыйжалуулугун	 20%га	 өстүрүү	 жана	 энергия	
алуу	 курамындагы	 энергиянын	жаңылана	 ала	 турган	 булактарынын	 үлүшүн	 20%га	
көбөйтүүнүн	эсебинен	өзүнүн	күнөскана	газдарын	бөлүп	чыгышын	2020-жылга	карата	
20%га	кыскартууга	бир	жактуу	милдеттенме	алганын	ЭСКЕ АЛЫП;

“Европа	 Бирлигинин	 Энергиянын	 Натыйжалуулугу	 боюнча	 Иш-аракеттер	 планы:	
Потенциалды	 Ишке	 ашыруу”	 приоритет	 катары	 «Мэрлердин	 келишимин»	 түзүүнү	
камтыырын	ЭСКЕ АЛЫП;

ЕБ	 Чөлкөмдөр	 Комитети	 көп	 деңгээлдүү	 башкаруу	 климаттын	 өзгөрүшүнө	 каршы	
көрүлүүчү	 аракеттердин	 натыйжалуулугун	 жогорулатуу	 үчүн	 жемиштүү	 курал	
болгондуктан	жергиликтүү	жана	чөлкөмдүк	күчтөрдү	бириктирүү	зарылдыгын	баса	
белгилеп,	жана	анын	натыйжасында	чөлкөмдөрдүн	Мэрлердин	келишимине	киришине	
шарт	түзөрүн	ЭСКЕ АЛЫП;

Туруктуу	 Европа	 Шаарлары	 боюнча	 Лейпциг	 Хартиясынын	 энергиянын	
натыйжалуулугун	жакшыртуу	зарылдыгы	боюнча	сунуштамаларын	аткарууга	биздин	
каалообузду	ЭСКЕ АЛЫП;

Биз	 көп	 уланып	жаткан	шаарлардын	 туруктуулугу	 боюнча	 күч-аракеттердин	жана	
“Жергиликтүү	Милдеттер	21”	процесстеринин	негизиндеги	Олборг	Милдеттенмелерин	
билгенибизди	ЭСКЕ АЛЫП;

Биз	жергиликтүү	жана	аймактык	бийликтер	ааламдык	жылууга	каршы	күрөш	үчүн	
жоопкерчиликти	 улуттук	 өкмөттөр	 менен	 бөлүшөрүн	 жана	 ошондуктан	 башка	
тараптардын	 милдеттенмелери	 кандай	 болбосун	 милдеттерин	 аткарышы	 керек	
экенин	моюнубузга	аларыбызды	ЭСКЕ АЛЫП;

Шаарчалар	 жана	 шаарлар	 адамдардын	 иш-аракетине	 байланышкан	 энергиянын	
натыйжасында	пайда	болгон	күнөскана	газдарынын	жарымынан	көбү	үчүн	тике	жана	
кыйыр	 (жарандар	 колдонгон	 өнүмдөр	 жана	 кызматтар	 аркылуу)	 жооптуу	 экенин	
ЭСКЕ АЛЫП;

ЕБнин	 бөлүп	 чыгарууларды	 азайтууга	 милдеттенмеси	 эгер	 жергиликтүү	 кызыкдар	
тараптар,	 жарандар	 жана	 алардын	 топтору	 аны	 колдогон	 учурда	 гана	 жетилиши	
мүмкүн	экенин	ЭСКЕ АЛЫП;

Жарандарга	эң	жакын	болгон	башкаруу	болуп	саналган	жергиликтүү	жана	чөлкөмдүк	
бийликтер	аракеттерди	жетектеп,	үлгү	көрсөтүшү	керек	экенин	ЭСКЕ АЛЫП;

Климаттын	 бузулушу	 боюнча	 иштөө	 үчүн	 зарыл	 энергиянын	 талап	 кылынышы	
жана	 жаңылануучу	 энергия	 булактары	 боюнча	 көп	 иш-аракеттер	 жергиликтүү	
бийликтердин	милдеттеринин	алкагына	туура	келерин	же	алардын	саясий	колдоосу	
жок	болсо	жетишилбей	тургандыгын	ЭСКЕ АЛЫП;

ЕБ	 мүчө	 мамлекеттери	 күнөскана	 газдарынын	 чыгышын	 азайтуу	 боюнча	 өз	
милдеттенмелерин	 аткаруу	 үчүн	 жергиликтүү	 деңгээлде	 борбордон	 ажыратылган	
үзүрлүү	иш-аракеттерден	пайда	көрө	аларын	ЭСКЕ АЛЫП;

Бүткүл	 Европа	 боюнча	 жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 энергиянын	
натыйжалуулугу	программалары,	анын	ичинде	туруктуу	шаар	кыймылдуулугу	жана	
жаңылануучу	энергия	булактарын	жайылтуу	аркылуу	ааламдык	жылууга	алып	келген	
булгагычтарын	азайтып	жатканын	ЭСКЕ АЛЫП;



БИЗ, МЭРЛЕР, БУЛАРГА МИЛДЕТТЕНМЕ АЛАБЫЗ:

ЕБ	 2020-жылга	 чейин	 койгон	 максаттардын чегинен чыгуу,	 биздин	 милдеттерибизге	
туура	келген	ишмердүүлүк	чөйрөлөрүндө	Туруктуу	Энергия	боюнча	Иш-аракеттер	планын	
ишке	ашыруу	аркылуу	өзүбүздүн	аймагыбыздагы	күнөскана	газдарынын	бөлүнүп	чыгышын	
кеминде	20%га	азайтуу;

Туруктуу	 Кайра	 жаралуучу	 Энергия	 боюнча	 Иш-аракеттер	 планы	 үчүн	 негиз катары 
базалык линия боюнча бөлүп чыгаруу тизмесин даярдоо;

Мэрлердин	Келишимине	 расмий	 кол	 коюп	 киргенден	 кийинки	 бир	жыл	 ичинде	Туруктуу 
Кайра жаралуучу Энергия боюнча Иш-аракеттер планын кароого коюу;

Шаардын түзүмдөрүн ылайыкташтыруу,	анын	ичинде	зарыл	иш-аракеттерди	көрүү	үчүн	
жетиштүү	адам	ресурстарын	бөлүү;

Өзүбүздүн географиялык аймактарыбыздагы жарандык коомду Иш-аракеттер 
планын иштеп чыгууга катышууга тартуу,	мында	Пландын	максаттарын	ишке	ашыруу	
жана	 аларга	 жетүү	 үчүн	 зарыл	 саясаттарды	 жана	 чараларды	 баяндоо.	 Иш-аракеттер	
планы	 ар	 бир	 аймакта	 кошулгандан	 кийинки	 бир	 жыл	 ичинде	 даярдалып,	 Келишимдин	
Катчылыгына	тапшырылышы	керек;

Иш-аракеттер	планын	тапшыргандан	кийин	жок	дегенде	эки	жылда	бир	баалоо,	көзөмөлдөө	
жана	текшерүү	үчүн	аткарылышы боюнча баяндама тапшыруу;

Башка	аймактык	бирдиктер	менен	биздин	тажрыйбабызды жана ноу-хау бөлүшүү;

Европа	Комиссиясы	жана	башка	кызыкдар	тараптар	менен	кызматташып	Энергия Күндөрүн 
же Шаардык Келишим Күндөрүн уюштуруу,	 жарандарга	 энергияны	 акыл-эстүүрөөк	
урунуудан	 алынган	 пайданы	 жана	 мүмкүнчүлүктөрдү	 колдонууга	 чакыруу,	 ошондой	 эле	
жергиликтүү	маалымат	каражаттарына	Иш-аракеттер	планы	боюнча	иш-чаралар	тууралуу	
такай	кабарлап	туруу;

Европадагы	Туруктуу	Кайра	жаралуучу	Энергия	үчүн	ЕБ Мэрлеринин Конференциясына 
катышуу жана салым кошуу;

Туура	келген	жайларда	Келишимдин үгүттөрүн жаюу	жана	анын	ичинде,	атап	айтканда,	
башка	Мэрлерди	Келишимге	кошулууга	тартуу;

Төмөнкү	учурлардын	кайсынысы	болбосун	Катчылыктан	жазуу	жүзүндө	алдын	ала	эскертүү	
алганда	биздин Келишимге мүчөлүгүбүздүн аякташына макул болуу:

i)	 Мэрлердин	Келишимине	расмий	кол	коюп	киргенден	кийинки	бир	жыл	ичинде	Туруктуу	
Кайра	жаралуучу	Энергия	боюнча	Иш-аракеттер	планы	кароого	коюлбаса;

ii)	Иш-аракеттер	планын	аткарбаганына	же	жеткиликтүү	аткарбаганына	байланыштуу,	Иш-
аракеттер	 планында	 аныкталган	жалпы	 күнөскана	 газдарын	 бөлүп	 чыгарууну	 азайтуу	
максатын	көздөбөсө;

iii)	эки	мезгил	катары	менен	баяндама	бербесе.
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БИЗ, МЭРЛЕР, БУЛАРДЫ ЫРАСТАЙБЫЗ: 

Европа Комиссиясынын	 техникалык	 жана	 дем	 берүүчү	 колдоо	 түзүмүн 
аткаруу жана каржылоо тууралуу чечими,	 анын	 ичинде	 баалоо	 жана	
көзөмөлдөө	куралдарын,	аймактар	арасында	ноу-хау	бөлүшүүгө	өбөлгө	түзүү	
механизмдерин	 жана	 өз	 бюджетинин	 алкагында	 ийгиликтүү	 чараларды	
жайылтуу	жана	арттыруу	куралдарын	турмушка	ашыруу;

Европа Комиссиясынын	Европадагы	Туруктуу	Кайра	жаралуучу	Энергия	үчүн	
ЕБ	Мэрлер	Конференциясын	координациялоодогу	ролу;

Европа Комиссиясынын	 катышуучу	 аймактык	 бирдиктер	 арасында	
тажрыйба алмашууга өбөлгө түзүү тууралуу жарыяланган ниети,	мүмкүн	
болсо	 аткаруу	 үчүн	 жетектөөчү	 көрсөтмөлөрдү	 жана	 чен	 үлгүлөрүн	 камсыз	
кылуу,	жана	жергиликтүү	бийликтердин	климатты	коргоо	жаатындагы	ролун	
колдоочу	буга	чейин	болгон	иш-аракеттерге	жана	тармактарга	байланышуу.	
Бул	чен	үлгүлөр	бул	Келишимдин	ажырагыс	бөлүгү	болуп,	анын	тиркемелеринде	
көрсөтүлүшү	керек;

Европа Комиссиясынын	Келишимге	катышуучу	шаарларга	жана	шаарчаларга	
атайын	арналган	“Европадагы	Туруктуу	Кайра	жаралуучу	Энергия»	логотиби	
колдонуу	жана	 Комиссиянын	 байланыш	 каражаттарында	жайылтуу	 аркылуу	
кубатталышын жана жана эл алдында көз көрүнөө болушун камсыз 
кылуучу колдоосу;

Чөлкөмдөр Комитетинин	 ЕБдеги	 жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	
аркылуу	Келишимге	жана	анын	максаттарына	көрсөткөн	чечкиндүү колдоосу;

Келишимди	 колдогон	 Мүчө	 мамлекеттер,	 чөлкөмдөр,	 провинциялар,	 устат	
шаарлар	жана	башка	мекеме түзүмдөрү	кичирээк	муниципалитеттерге	алар	
ушул	Келишимде	аныкталган	шарттарга	жооп	бериши	үчүн	көрсөткөн	жардам;

БИЗ, МЭРЛЕР, ЧАКЫРАБЫЗ: 

Европа Комиссиясын жана улуттук бийликтерди	биздин	Туруктуу	Энергия	
боюнча	Иш-аракеттер	пландарыбызды	ишке	ашырууга	кол	койгондорго	жардам	
бере	турган	кызматташуу	схемаларын	жана	байланыштуу	колдоо	түзүмдөрүн	
уюштурууга;

Европа Комиссиясын жана улуттук бийликтерди	Келишимде	көрсөтүлгөн	
иш-аракеттерди	 алардын	 тиешелүү	 колдоо	 программаларында	 приоритет	
катары	 алууга,	 ошондой	 эле	 анын	 максаттарынын	 чөйрөсүндө	 жергиликтүү	
деңгээлге	байланышкан	саясаттарды	жана	каржылоо	сүемаларын	даярдоодо	
шаарларды	маалымдар	кылуу	жана	тартууга;

Европа Комиссиясын	 Иш-аракеттер	 пландарынын	 алкагында	 максаттарды	
аткарууга	жардам	берүүгө	багытталган	каржы	механизмдерин	түзүү	боюнча	
каржы ишканалары менен сүйлөшүү жүргүзүүгө;

Улуттук бийликтерди	 Энергиянын	 Натыйжалуулугу	 боюнча	 Улуттук	 Иш-
аракеттер	пландарын	жана	Туруктуу	Энергия	Булактары	боюнча	Улуттук	Иш-
аракеттер	 пландарын	 даярдоого	 жана	 ишке	 ашырууга	 жергиликтүү	 жана	
чөлкөмдүк	бийликтерди	тартууга;

Европа Комиссиясын жана улуттук бийликтерди	 ааламдык	 деңгээлдеги	
келечек	 үчүн,	 анын	 ичинде	 БУУнун	 климаттын	 өзгөрүшү	 жөнүндө	 Алкактык	
Конвенциясынын	 (UNFCCC)	 чегинде	 биздин	 Туруктуу	 Энергия	 боюнча	 Иш-
аракеттер	 пландарыбыздын	 ишке	 ашырылышын	 Тараптар	 макулдашууга	
жетишкен	 жана	 макулдашышы	 мүмкүн	 болгон	 прициптердин,	 эрежелердин	
жана	шарттардын	алкагында	колдоого.	Биздин	күнөскана	газдарынын	бөлүнүп	
чыгышын	азайтууга	жигердүү	аралашышыбыз	мындан	да	дымактуу	ааламдык	
максатка	алып	келиши	мүмкүн.

БИЗ, МЭРЛЕР, БАШКА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАНА ЧӨЛКӨМДҮК БИЙЛИКТЕРДИ 
МЭРЛЕРДИН КЕЛИШИМИНИН ДЕМИЛГЕСИНЕ КОШУЛУУГА, АЛ ЭМИ 
БАШКА ИРИ КЫЗЫКДАР ТАРАПТАРДЫ КЕЛИШИМГЕ САЛЫМЫН 
РАСМИЙЛЕШТИРҮҮГӨ ШЫКТАНДЫРАБЫЗ.

Көңүл буруңуз:	Тиркеме	арткы	бетинде.



ТИРКЕМЕ 
1. Иштерди аткаруудагы жергиликтүү органдардын ролу

Энергиянын натыйжалуулугу боюнча чаралар, жаңылануучу энергия долбоорлору 
жана энергияга байланышкан башка иш-аракеттер жергиликтүү жана чөлкөмдүк 
бийликтердин ишмердүүлүгүнүн ар кандай чөйрөлөрүндө киргизилиши мүмкүн.

•	керектөөчү	жана	кызмат	көрсөтүүчү

Жергиликтүү	 бийликтер	 жылытуу	 жана	 жарыктандыруу	 сыяктуу	 максаттарга	 кыйла	
өлчөмдөгү	энергия	жумшаган	көп	имараттарды	ээлешет.	Коомдук	жайларга	энергияны	
үнөмдөө	программаларын	жана	иш-чараларды	киргизүү	–	олуттуу	үнөмдөө	деңгээлине	
жетсе	боло	турган	чөйрө.	

Жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 коомдук	 унаа	 жана	 көчөлөрдү	 жарык	
кылуу	 сыяктуу	 энергияны	 көп	 урунуучу	 кызматтарды	 да	 көрсөтүшөт,	 бул	 жерде	 да	
жакшыртууларды	жүргүзсө	болот.	Ал	эмес	бийликтер	бул	кызматтарды	бийликтер	башка	
ишканалардан	келишим	боюнча	сатып	алган	күндө	да,	энергияны	көбөйтүү	боюнча	иш-
чаралар	 сатып	 алуу	жана	 кызмат	 көрсөтүү	 келишимдери	 аркылуу	 энергия	жумшоону	
азайтуу	боюнча	иш-чараларды	аткарса	болот.

•	мерчемдегич,	иштеп	чыгуучу	жана	тескөөчү

Жерди	 урунууну	 пландоо	 жана	 унаа	 системин	 уюштуруу	 –	 көп	 жергиликтүү	 жана	
чөлкөмдүк	 бийликтердин	 милдети.	 Шаарлардын	 өнүгүшүнө	 байланышкан,	 алсак,	
шаарлардын	 кеңейип	 кетишине	 жол	 бербөө	 сыяктуу	 стратегиялык	 чечимдер	 унаага	
энергия	жумшоону	азайта	алат.

Жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 көп	 учурда,	 мисалы,	 энергиянын	
натыйжалуулугунун	стандарттарын	бекитүү	же	жаңы	имараттарга	жаңылануучу	энергия	
булактарын	орнотуу	талабын	коюу	аркылуу,	тескөөчүнүн	ролун	аткарышат.	

•	 кеңеш	берүүчү,	дем	берүүчү	жана	үлгү	көрсөтүүчү

Жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 тургундарды,	 ишканаларды	 жана	 башка	
жергиликтүү	 кызыкдар	 тараптарды	 алар	 энергия	 урунуудан	 кантип	 көбүрөөк	 пайда	
алары	тууралуу	кабардар	кылып,	буга	ынандырууга	жардам	бере	алат.	Туруктуу	энергия	
саясаттарын	 колдоого	 жалпы	 жамаатты	 тартуу	 үчүн	 элдин	 эсине	 салуу	 иш-чаралары	
чоң	мааниге	ээ.	Балдар	–	энергияны	үнөмдөө	жана	жаңылануучу	энергия	булактарынын	
долбоорлору	 үчүн	 маанилүү	 угуучулар:	 алар	 сабакта	 угуп-билгендерин	 мектептен	
тышкары	да	таратышат.	Туруктуу	энергия	боюнча	иш-чараларда	бийлик	өз	иштери	менен	
жол	көрсөтүп,	үлгү	болушу	да	ошондой	эле	маанилүү.

•	өндүрүүчү	жана	тапшыруучу

Жергиликтүү	 жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 жергиликтүү	 энергия	 өндүрүүнү	 жана	
жаңылануучу	энергия	булактарын	колдонууну	шыктандырып	жайылта	алат.	Биомассаны	
колдонуучу	Айкаш	Жылуулук	жана	Энергия	(ТЭЦ)	оодандарды	жылытуу	системдери	жакшы	
мисал	 боло	 алат.	Жергиликтүү	жана	 чөлкөмдүк	 бийликтер	 ошондой	 эле	жергиликтүү	
демилгелерге	 каржылык	 колдоо	 көрсөтүү	 аркылуу	жарандарды	жаңылануучу	 энергия	
боюнча	долбоорлорду	ишке	ашырууга	шыктандыра	алат.

2. Сапаттуулук Чендери (СЧ)

‘Сапаттуулук	 Чендери’	 катары	 шаардык	 жагдай-шарттарда	 туруктуу	 энергияны	
өнүктүрүү	 концепцияларын	 ийгиликтүү	 ишке	 ашыруунун	 бүткүл	 дүйнөлүк	 үлгүсүн	
тааныткан	 демилгелер	 жана	 программалар	 аныкталат.	 Сапаттуулук	 Чендеринин	
Өкүлдөрү	 Келишим	 аркылуу	 өз	 тажрыйбасын	 бөлүшүүгө	 жана	 колдонсо	 боло	 турган	
жана	ыңгайы	келген	шаарларга	 ушундай	ыкмаларды	ишке	ашырууга	жардам	берүүгө	
даярдыгын	билдиришет,	ошондой	эле	маалымат	таратуу,	анын	ичинде	жетектемелерди	
да	берүү,	Келишимдин	катышуучуларынын	иш-чараларына	катышуу,	жана	Келишимдин	
алкагында	жалпы	 эле	 күндөлүк	 иштешүү	 аркылуу	 ноу-хаусун	 өткөрүп	 берүүгө	 өбөлгө	
түзүүгө	милдеттенишет.	

3. Колдоочу түзүмдөр

Мэрлердин	келишими	Европадагы	каалагандай	өлчөмдөгү	шаарлар	үчүн	ачык.	Өлчөмүнүн	
айынан	тизмени	даярдоого,	же	иш-аракеттер	планын	түзүп	чыгууга	дарамети	жок	шаарлар	
менен	шаарчаларды	мындай	мүмкүнчүлүктөрү	бар	башкаруу	органдары	колдошу	керек.	
Мындай	колдоочу	түзүмдөр	катары	чөлкөмдөр,	өлкөлөр,	провинциялар,	агломерациялар,	
NUTS	 III	 аймактары	 же	 устат	 шаарлар	 иш	 алып	 бара	 алат.	 Ар	 бир	 колдоочу	 түзүмдү	
Комиссия	 Келишимдин	 маанилүү	 ишмери	 катары	 ачык	 тааныйт.	 Келишимге	 катышуу	
деңгээли,	мындай	катышуунун	өзгөчө	шарттары	сыяктуу	эле,	ошондой	эле	чечим	кабыл	
алуучу	ыйгарым	укуктар,	жазуу	жүзүндөгү	атайын	макулдашууда	кеңири	талданат.


