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СОЗИШНОМАИ МЭРҲО
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ Шӯрои Байниҳукуматӣ оид ба Тағйирёбии Иқлим эътироф
намудааст, ки тағйирёбии иқлим воқеият аст ва сабагори он асосан истифодаи
энергия барои фаъолияти инсон аст;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ дар санаи 9 марти соли 2007 ИА маҷмӯи ҳуҷҷатҳои
“Энергия барои ҷаҳони тағйирпазир”ро қабул карда, ба дӯши худ ӯҳдадории якҷониба
гирифт, ки бо роҳи 20% баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергия ва то
20% расонидани ҳиссаи манбаъҳои энергияи барқароршаванда дар таркиби омехтаи
энергия, то соли 2020 партови CO2 –и худро ба 20% коҳиш диҳад;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ “Нақшаи чорабиниҳои Иттиҳодия Аврупо оид ба истифодаи
самараноки энергия: Амалисозии имконот” созмон додани «Аҳдномаи Мэрҳо»-ро,
ҳамчун самти афзалиятнок дарбар гирифтааст;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ Кумитаи Минтақаҳои ИА муттаҳидсозии нерӯҳои
маҳаллӣ ва минтақавиро таъйид мекунад, зеро идоракунии бисёрсатҳӣ як василаи
самарабахши беҳтарсозии таъсирнокии амалҳо мебошад, ки бояд алайҳи тағйироти
иқлим татбиқ карда шавад ва аз ин рӯ ширкати минтақаҳоро дар Созишномаи Мэрҳо
тарғиб мекунад;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ мо мехоҳем тавсияҳои Хартияи Лейпсиг оид ба Шаҳрҳои
Устувори Аврупоро да мавриди беҳтар кардани истифодаи самараноки энергия риоя
кунем;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ мо аз мавҷудияти Уҳдадориҳои Аалберг, дар асоси
талошҳои сершумори ҷорӣ оид ба устувории шаҳрҳо ва равандҳои Рӯзномаи маҳаллӣ
21 огоҳ ҳастем;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ мо эътироф менамоем, ки ҳукуматҳои маҳаллӣ ва
минтақавӣ масъулияти мубориза бо гармшавии ҷаҳониро бо ҳукуматҳои миллӣ якҷоя
ба дӯш мегиранд ва бояд нисбати онҳо новобаста аз уҳдадориҳои онҳо уҳдадор
шаванд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ зиёда аз нисфи партови газҳои гармхона аз сабаби
истифодаи энергия барои фаъолияти инсон бевосита ё бавосита (тавассути маҳсулоти
ва хидматҳои истифодакардаи шаҳрвандон) ба ҳиссаи шаҳрак ва шаҳрҳо рост меояд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ уҳдадории ИА оид ба коҳиш додани партовҳо танҳо дар он
сурат иҷрошаванда аст, ки ҷонибҳои манфиатдори маҳаллӣ, шаҳрвандон ва гурӯҳҳои
шаҳрвандон аз он ҷонибдорӣ кунанд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ, ки мақомоти маъмурии
наздиктарин ба шаҳрванд ҳастанд, бояд пешбарандаи амалҳо бошанд ва намуна
нишон диҳанд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ аксари чорабиниҳо оид ба талабот ба энергия ва
манбаъҳои барқароршавандаи энергия, ки барои бартараф намудани қатъшавии
энергия заруранд, ба доираи салҳияти ҳукуматҳои маҳаллӣ дохил мешаванд ё бидуни
дастгирии сиёсии онҳо қобили амалӣ шудан нестанд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ давлатҳои аъзои ИА метавонанд аз ғайримарказикунии
самарабахш дар сатҳи маҳаллӣ суд бардоранд то уҳдадориҳои худро дар самти коҳиш
додани партови гази гармхона иҷро кунанд;
БО НАЗАРДОШТИ ОН, КИ ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ дар саросари Аврупо
миқдори маводи ифлоскунандаи барангезандаи гармшавии умумиҷаҳониро тавассути
барномаҳои истифодаи самараноки энергия, аз ҷумла таҳарруки шаҳрии устувор ва
таблиғи манбаъҳои энергияи барқароршаванда, кам мекунанд;
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МО, МЭРҲО, УҲДАДОР МЕШАВЕМ, КИ
Ҳадафҳои муқаррарнамудаи ИА-ро оиди то соли 2020 коҳиш додани партови CO2 дар
минтақаҳои мувофиқи худ ба миқдори на камтар аз 20%, тавассути амалӣ намудани Нақшаи
Чорабиниҳои Энергияи Устувор дар соҳаҳои марбут ба доираи салоҳиятҳои мо барзиёд иҷро
намоем. Уҳдадорӣ ва Нақшаи Чорабиниҳо тибқи тартиби муқаррашудаи мо тасвиб карда
мешавад;
Феҳристи заминавии партовҳоро ҳамчун асоси Нақшаи Чорабиниҳои Энергияи Устувор
таҳия намоем;
Нақшаи Чорабиниҳои Энергияи Устуворро дар давоми як сол пас аз расман ба имзо
расонидани Аҳдномаи Мэрҳо аз ҷониби ҳар яки мо пешниҳод кунем;
Сохторҳои шаҳриро, аз ҷумла тавассути ҷудо намудани захираҳои инсонии кофӣ, мутобиқ
созем, то амалҳои заруриро анҷом диҳем;
Ҷомеаи шаҳрвандии макони ҷуғрофии худро сафарбар намоем, ки дар таҳияи
Нақшаи Чорабиниҳо ширкат варзида, сиёсатҳо ва чораҳои заруриро барои амалӣ сохтан
ва ноил шудан ба ҳадафҳои нақша пешкаш намоянд. Нақшаи Чорабиниҳо барои ҳар як
қаламрав таҳия карда мешавад ва ба Котиботи Аҳднома дар давоми як сол пас аз ҳамроҳ
шудан пешниҳод карда шавад;
На камтар аз як маротиба дар ду сол пас аз пешниҳоди Нақшаи Чорабиниҳо ҳисобот оид
ба иҷроишро барои баҳодиҳӣ, назорат ва муқоиса пешниҳод намоем;
Таҷриба ва ноу-ҳауи худро бо дигар воҳидҳои маъмурӣ мубодила кунем;
Рӯзҳои Энергия ё Рӯзҳои Аҳдномаи Шаҳрро, дар ҳамкорӣ бо Комиисиюни Аврупо ва
дигар ҷонибҳои манфиатдор ташкил намуда, ба шаҳрвандон имкон диҳем, ки аз имконот
ва афзалиятҳои истифодаи оқилонатари энергия баҳра бардоранд ва ба воситаҳои ахбори
маҳаллӣ дар бораи пешрафти нақшаи чорабиниҳо мунтазам маълумот диҳем;
Дар Конфронси солонаи Мэрҳои ИА барои Энергияи Устувори Аврупо ширкат кунем ва
дар он саҳм гузорем;
Ғояи Аҳдномаро дар шакли мувофиқ паҳн созем, алалхусус тавассути ҳавасманд
гардонидани мэрҳо ба ҳамроҳ шудан ба Аҳднома;
Қатъи узвият дар Аҳдномаро, тибқи огоҳии пешакӣ аз ҷониби Котибот дар ҳолатҳои зерин,
қабул кунем:
i) пешниҳод накардани Нақшаи Чорабиниҳо дар тӯли як сол пас аз расман ба имзо
расонидани Аҳднома;
ii) ҷавобгӯ набудан ба ҳадафи умумии дар Нақшаи Чорабиниҳо муқарраршудаи коҳиш
додани миқдори CO2, аз сабаби амалӣ накардан ё ба қадри кофӣ амалӣ накардани Нақшаи
Чорабиниҳо;
iii) пешниҳод накардани ҳисобот дар ду давраи пайдарпай.

МО, МЭРҲО, МУВОФИҚА МЕНАМОЕМ
Қарори Комиссиюни Аврупо оид ба амалӣ кардан ва маблағгузорӣ
намудани як сохтори мусоидати техникӣ ва тарғиботӣ, аз ҷумла амалӣ
намудани василаҳои баҳодиҳӣ ва мониторинг, механизмҳои мусоидат ба
мубодилаи но-ҳау байни минтақаҳо ва василаҳои мусоидат ба такрорёбӣ ва
афзунсозии чорабиниҳои муваффақ дар доираи буҷаҳои худ;
Нақши Комиссиюни Аврупо дар самти ба дӯш гирифтани ҳамоҳангсозии
Конфронси Мэрҳои ИА барои Энергияи Устувор дар Аврупо;
Нақшаи эломшудаи Комиссиюни Аврупо оид ба мусоидат ба мубодилаи
таҷриба дар байни воҳидҳои маъмурии ширкаткунанда, пешниҳоди дастурҳо
ва мисолҳои намунавӣ барои татбиқи эҳтимолӣ, ва пайванд додан бо фаъолият
ва шабакаҳои мавҷуда, ки нақши ҳукуматҳои маҳаллиро дар самти муҳофизати
иқлим дастгирӣ мекунанд. Ин мисолҳои намунавӣ бояд қисми ҷудонашавандаи
ин Аҳдномаро ташаккул диҳанд ва дар замимаҳо оварда шаванд;
Дастгирии Комиссиюни Аврупо аз эътироф ва маъруфияти оммавии
шаҳрҳо ва шаҳракҳои дар Аҳднома ширкаткунанда тавассути истифодаи
логотипи махсуси Энергияи Устувор дар Аврупо ва тарғибот тавассути
воситаҳои алоқаи Комиссиюн;
Дастгирии қавии Кумитаи Минтақаҳо аз Аҳднома ва ҳадафҳои он ҳангоми
намояндагӣ кардани ҳокимияти маҳаллӣ ва минтақавӣ дар ИА;
Кумаке, ки Давлатҳои Узв, минтақаҳо, музофотҳо, шаҳрҳои сарпараст ва
сохторҳои институтсионалии дигари аз Аҳднома пуштибоникунанда ба
шаҳрдориҳои хурдтар мерасонанд, то онҳо тавонанд ба шартҳои дар ин
Аҳднома муқарраршуда ҷавобгӯ бошанд;

МО, МЭРҲО, ДАЪВАТ МЕНАМОЕМ, КИ
Комиссиюни Аврупо ва маъмуриятҳои миллӣ тарҳҳои ҳамкорӣ ва сохторҳои
дастгирии қавиеро созмон диҳанд, ки ба аъзоён дар амалӣ кардани Нақшаи
Чорабиниҳои Эрергияи Устувори онҳо кумак намоянд;
Комиссиюни Аврупо ва маъмуриятҳои миллӣ чорабиниҳо дар доираи
Аҳдномаро дар барномаҳои дастгирии мувофиқи худ ҳамчун самти афзалиятнок
эътироф намоянд ва ба шаҳрҳо доир ба омодасозии сиёсат ва тарҳҳои
маблағгузорӣ маълумот пешниҳод кунанд ва онҳоро дар сатҳи маҳаллии
миқёси ҳадафҳои он ба ин кор ҷалб намоянд;
Комиссиюни Аврупо бо муассисаҳои молиявӣ гуфтушунид намдуа,
воситаҳои молиявиеро созмон диҳанд, ки ба мусоидат намудан дар амалисозии
вазифаҳо тибқи Нақшаи Чорабиниҳо нигаронида шудаанд;
Маъмуриятҳои миллӣ ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавиро ба кори таҳия
ва амалисозии Нақшаҳои Чорабиниҳои Миллӣ оид ба Истифодаи Самараноки
Энергия ва Нақшаҳои Чорабиниҳои Миллӣ оид ба манбаъҳои барқароршавандаи
энергия ҷалб намоянд;
Комиссиюни Аврупо ва маъмуриятҳои миллӣ амалӣ намудани Нақшаи
Чорабиниҳои Эрергияи Устуворo мутобиқи принсипҳо, қоидаҳо ва қолибҳое,
ки то ба имрӯз мувофиқа шуданд ё метавонанд аз ҷониби Тарафҳо дар сатҳи
ҷаҳонӣ мувофиқа шаванд, аз ҷумла дар доираи Ковенсияи Умумии СММ оид
ба Тағйирёбии Иқлим (UNFCCC), дастгирӣ намоянд. Ширкати фаъолонаи мо
дар коҳиш додани миқдори партовҷи CO2 метавонад боиси пайдоиши ҳадафи
фарохтари ҷаҳонӣ гардад.
МО, МЭРҲО ҲУКУМАТҲОИ МАҲАЛЛӢӢ ВА МИНТАҚАВИИ ДИГАРРО БА ОН
ҲИДОЯТ МЕНАМОЕМ, КИ БА ИБТИКОРИ АҲДНОМАИ МЭРҲО ВА ҶОНИБҲОИ
МАНФИАТДОРИ ДИГАР ҲАМРОҲ ШУДА, САҲМИ ХУДРО БА АҲДНОМА БА
РАСМИЯТ ДАРОРАНД.
Эзоҳ: Дар тарафи дигари варақи замима

ЗАМИМА
1. Нақши ҳукуматҳои маҳаллӣ дар амалӣ сохтани корҳо
Чораҳои истифодаи самараноки энергия, лоиҳаҳо оиди энергияи барқароршаванда
ва амалҳои дигари марбут ба энергия метавонанд дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти
ҳукуматҳои аҳаллӣ ва минтақавӣ ҷорӣ карда шаванд.
• истеъмолкунанда ва хидматрасон
Ҳукуматҳои маҳаллӣ биноҳои зиёдеро ишғол менамоянд, ки миқдори қобили мулоҳизаи
энергияро, аз қабили гармӣ ва равшанӣ, сарф мекунанд. Татбиқ намудани барномаҳо ва
чорабиниҳо оид ба сарфаи энергия дар биноҳои давлатӣ самте мебошад, ки дар он ба
сарфаи назарраси энергия ноил шудан мумкин аст.
Ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ инчунин ба расонидани хидматҳои масрафи
энергияашон баланд, аз қабили нақлиёти ҷамъиятӣ ва равшанкунии кӯчаҳо, машғул
мешаванд, ки ин самт метавонад такмил дода шавад. Ҳатто, дар ҳолатҳое, ки мақомот ин
хидматҳоро тибқи шартнома ба хидматрасонҳои дигар вогузор карда бошад, чорабиниҳо
оиди кам намудани энергияро тавассути шартномаҳои таъминот ва хидматрасонӣ амалӣ
кардан мумкин аст.
• мақомоти банақшагирӣ, таҳия ва танзимкунанда
Банақшагирии истифодаи замин ва ташкили системаи нақлиёти ба доираи салоҳияти
аксар ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ дохил мешаванд. Қарорҳои стратегӣ оид ба
шаҳрсозӣ, аз ҷумла пешгирии бузургшавии шаҳрҳо, метавонад истифодаи энергия барои
нақлиётро коҳиш диҳад.
Ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ аксар вақт метавонанд дорои салоҳияти танзимкунӣ
бошанд, масалан тавассути муқаррар намудани стандартҳои самаранокии энергетикӣ ё
талаб намудани насби таҷҳизоти энергияи барқароршаванда дар биноҳои нав.
• мушовир, таҳрикдиҳанда ва намуна
Ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ метавонанд дар огоҳ ва ҳавасманд намудани
бошандагон, корхонаҳо ва ҷонибҳои манфиатдори дигар дар мавриди чигуна
самараноктар истифода бурдани энергия кумак расонанд. Фаъолият оид ба баланд
бардоштани сатҳи огоҳӣ барои ба сиёсати энергияи устувор ҷалб намудани тамоми аҳолӣ
муҳим аст. Кӯдакон аз зумраи ширкаткунандагони муҳими лоиҳаҳои сарфаи энергия ва
энергияи барқароршаванда мебошанд: онҳо дарсҳои омӯхтаи худро берун аз мактаб паҳн
мекунанд. Инчунин муҳим аст, ки мақомот бо намуна нишон додан пешсаф бошанд ва дар
устувории энергия нақши намунавӣ дошта бошанд.
• Истеҳсолкунанда ва таъминкунанда
Ҳукуматҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ метавонанд истеҳсоли маҳаллии энергия ва истифодаи
манбаъҳои энергияи барқароршавандаро тарғиб кунанд. Системаҳои якҷояи гармидиҳӣ
ва барқ (CHP) дар ноҳияҳо бо истифодаи биомасса намунаи хубест. Ҳукуматҳои маҳаллӣ
ва минтақавӣ инчунин метавонанд шаҳрвандонро тавассути пешниҳод намудани
дастгирии молиявӣ ба ташаббусҳои маҳаллӣ ба амалӣ намудани лоиҳаҳои энергияи
барқароршаванда ҳавасманд гардонанд.
2. Маҳакҳои кори аъло
‘Маҳакҳои кори аъло’ гуфта он ташаббусҳо ва барномаҳоеро меноманд, ки модели
умумиҷаҳонии татбиқи бомуваффақияти консепсияҳои рушди энергияи устуворро
инъикос мекунанд. Намояндагони ‘Маҳакҳои кори аъло’, тавассути ин Аҳднома изҳор
медоранд, ки омода ҳастанд таҷрибаи худро дар сурати татбиқшаванда ва қулай буданаш
мубодила кунанд ва уҳдадор мешаванд, ки ба интиқоли ноу-ҳау тавассути паҳнкунии
маълумот, аз ҷумла дастурҳо, иштирок дар чорабиниҳои аъзои Аҳднома ва умуман, дар
ҳамкории ҳамарӯза бо Аҳднома мусоидат намоянд.
3. Сохторҳои дастгирикунанда
Аҳдномаи Мэрҳо барои ҳама шаҳрҳои хурду бузурги Аврупо кушода аст. Он шаҳрҳо
ва шаҳракҳое, ки бинобар хурд будани андозаашон барои омода кардани феҳрист ё
омода ва таҳия кардани нақшаи чорабиниҳо захираи кофӣ надоранд бояд аз ҷониби
маъмуриятҳои дорои чунин қобилият дастгирӣ карда шаванд. Ба ҳайси ингуна сохторҳои
дастгирикунанда метавонанд минтақаҳо, кишварҳо, музофотҳо, аггломератсияҳо,
минтақаҳои, NUTS III ва шаҳрҳои сарпараст амал кунанд. Ҳар як сохтори дастгирикунанда
аз ҷониби Аҳднома бидуни истисно ҳамчун ширкаткунандаи калидӣ эътироф карда
мешавад. Дараҷаи ширкат дар Аҳднома, инчунин шартҳои мушаххаси ингуна ширкат, аз
ҷумла салоҳияти қабули қарорҳо, дар шартномаи махсуси хаттӣ дарҷ карда мешаванд.

