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ALKATEEN ITUNA

KONTUAN HARTUZ Klima Aldaketaz Gobernu Arteko Taldeak berretsi duela klima aldaketa 
benetakoa edo errealitatea dela, eta gizakion jardueren ondorio den energiaren erabilerak 
eragin zuzena duela horretan. 

KONTUAN HARTUZ EBk zenbait neurri onetsi zuela 2007ko martxoaren 9an, “Eraldaketan 
Munduarentzako Energia” egitasmoaren barruan, esate baterako, bere aldetik CO2-
aren emisioak gutxitzeko konpromisoa hartu zuen, 2020. urteari begira %20 murriztea, 
energia-eraginkortasuna %20 handitzea edo hobetzea eta energia-eskariaren %20 energia 
berriztagarrien bidez asetzea.

KONTUAN HARTUZ “EBren Energia Eraginkortasuna Hobetzeko Ekintza Plana: Potentziala 
Gauzatzea” deritzonaren lehentasunetako bat dela “Alkateen Ituna” garatzea.

KONTUAN HARTUZ EBren Eskualdeen Batzordeak azpimarratu duela indarrak batu behar 
direla toki eta eskualde mailan, uste baitu administrazioen arteko elkarlana bide egokia dela 
klima aldaketari aurre egiteko, izan ere, hartzen diren neurrien eraginkortasuna hobetzearekin 
batera, Alkateen Itunean eskualdeen parte hartzea handitzen du.

KONTUAN HARTUZ Europako Hiri Iraunkorrez Leipzig-en Gutunean energiaeraginkortasuna 
hobetu beharraren inguruko gomendioak aintzat hartzeko asmoa dugula. 

KONTUAN HARTUZ Aalborgeko Konpromisoekin bat egiten dugula, Tokiko Agenda 21en 
prozesuak eta hiri iraunkortasuna aurrera eramateko eta lortzeko bidean funtsezko eta 
oinarrizko konpromisoak direnak.

KONTUAN HARTUZ toki eta eskualdeko gobernuek ere erantzukizuna dutela jakitun, berotze 
globalaren aurkako borrokari dagokionez, herrialdetako gobernuekin, eta beraz, konpromisoa 
hartu behar dute, beste erakunde batzuek hartzen dituzten konpromisoak gorabehera.

KONTUAN HARTUZ herriak eta hiriak, zuzenean edo zeharka, giza jardueraren ondorio 
den energiaren erabilerari lotutako berotegi efektuko gasen emisioen erdien erantzule direla 
(herritarrek egiten duten produktuen eta zerbitzuen erabileraren ondorioz). 

KONTUAN HARTUZ EBren emisioak gutxitzeko konpromisoak erdiesteko bide bakarra dela 
alde dauden tokiko eragileek, herritarrek eta horien elkarteek bat egitea. 

KONTUAN HARTUZ toki eta eskualdeetako gobernuek, herritarrengandik hurbilen dagoen 
administrazio den aldetik, ekintzen lidergoa hartzeaz gain, eredugarriak ere izan behar 
dutela. 

KONTUAN HARTUZklima aldaketari aurre egiteko garatu behar diren ekintza asko, energia-
eskaria eta energia berriztagarrien alorrean, tokian tokiko gobernuen eskumenak direla, edo 
ez liratekeela bideragarriak izango euren sostengu politikoa eman gabe. 

KONTUAN HARTUZ EBko estatu kideei toki mailako jardun deszentralizatu egokiak onura 
ekar diezaiekeela, berotegi efektuko gasen emisioak murrizteko konpromisoak betetzeari 
begira.

KONTUAN HARTUZ Europa osoko toki eta eskualdeetako gobernuek berotze globalaren 
eragile diren emisio kutsagarriak gutxitzen ari direla, hiri mugikortasun iraunkorra eta energia 
berriztagarrien erabilera alorretan energiaeraginkortasuna hobetzeko programen bidez. 



GUK, ALKATEOK, HONAKO KONPROMISO HAUEK HARTZEN DITUGU:

2020. urterako EBk ezarritako helburuetatik haratago joateko, gure lurralde esparruetan CO2-
aren emisioak gutxienez %20 murrizteari begira, Energia Iraunkorra Sustatzeko Ekintza Plan baten 
aplikazioaren bidez. Konpromisoa nahiz Ekintza Plana gure erakunde bakoitzak duen prozeduraren 
arabera berretsiko dira.

Erreferentzia emisioen inbentarioa prestatzeko, Energia Iraunkorra Sustatzeko Ekintza Plana 
garatzeko oinarri gisa.

Energia Iraunkorra Sustatzeko Ekintza Plana urtebeteko epean aurkezteko, Alkateen Ituna 
sinatzen den egunetik kontatzen hasita.

Udalaren egiturak egokitzeko, garatu beharreko ekintzak modu egokian egiteko nahiko giza 
baliabideak hautatuz, besteak beste.

Ekintza Planaren garapenean parte hartzeko, gure lurralde esparruetan gizarte zibila 
mobilizatzeko, Ekintza Planaren helburuak bete eta aplikatu ahal izateko behar diren erabaki, neurri 
eta politikak bultzatuz. Lurralde bakoitzean prestatuko da Ekintza Plana, eta Ituna sinatzen den 
egunetik urtebeteko epean aurkeztuko zaio Itunaren idazkaritzari.

Jarraipen txostena aurkezteko, Ekintza Planaren ebaluazioa, jarraipena eta kontrola egitea xedea 
duen txostena bi urtez behin, gutxienez, idatziko da.

Gure esperientziak partekatzeko, baita ezagutza teknikoak ere, beste lurralde batzuetako 
erakundeekin.

“Energiaren Eguna” edo “Alkateen Itunaren Eguna” antolatzeko, Europar Batzordearekin eta 
interesatuta leudekeen beste erakunde batzuekin elkarlanean, energiaren erabilera adimendunak 
herritarrei dakarzkien onurak eta aukerak zehazki azaltzeko eta tokiko hedabideei Ekintza Planaren 
garapenaren berri emateko.

EBren Alkateen Biltzarrera joateko eta parte hartzeko, Europan Energia Iraunkorra sustatzeko 
urtero egiten dena.

Itunaren mezua zabaltzeko leku egokietan, eta batez ere, beste alkate batzuek Itunarekin bat egin 
dezaten sustapen lana egitea.

Alkateen Ituna uzteko edo baja onartzeko, aldez aurretik idazkaritzari idatziz jakinarazita, honako 
kasu hauetan:

i) Energia Iraunkorra Sustatzeko Ekintza Plana aurkezten ez badugu urtebeteko epean, Ituna 
izenpetzen dugun egunetik kontatzen hasita.

ii) Ekintza Planean ezarritako CO2-aren gutxitze globalaren helburua lortzen ez badugu, Planaren 
aplikazio nahikorik ez izategatik edo aplikazio ezagatik.

iii) Txostenik aurkezten ez badugu bi epealdiz jarraian.
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GUK, ALKATEOK, HAUXE BERRESTEN DUGU: 

Laguntza tekniko eta sustapenerako egitura bat abian jarri eta fi nantzatzeko 
Europar Batasunaren erabakia. Egitura horrek honako lan hauek egingo ditu: 
jarraipen eta ebaluazio tresnen aplikazioa prestatzea, lurralde guztien artean ezagutza 
teknikoak elkarri trukatzeko eta bateratzeko bideak erraztea eta haren aurrekontuaren 
barruan, neurri arrakastatsuak errepikatu eta biderkatu ahal izateko baliabideak 
jartzea.

EBren Alkateen Biltzarraren koordinazioa bereganatzeko Europar Batasunaren 
borondatea, Energia Iraunkorraren Europaren alde.

Parte hartuko duten lurralde guztietako erakundeen artean esperientzia trukea 
errazteko Europar Batasunaren asmo adierazia. Horrekin batera, aplikagarriak 
izan daitezkeen jarraibideak eta erreferentzia ereduak emateko asmoa du; baita klima 
babesteko alorrean tokiko gobernuei laguntza ematen dieten eta lehendik lanean 
diharduten beste erakunde edo sare batzuekin harremanetan jartzeko asmoa ere. 
Erreferentzia eredu horiek Itun honen parte izan behar dute, eta haren eranskinetan 
sartuko dira.

Itunarekin bat egiten duten herri eta hirien aitorpen eta zabalkundea sustatzeko 
Europar Batzordearen laguntza, Energia Iraunkorraren Europaren aldeko ikur edo 
logo esklusibo baten erabileraren bidez eta Batzordearen komunikazio tresnez egingo 
den sustapenaren bitartez.

Eskualdeen Batzordearen laguntza irmoa Itunaren eta beronen helburuen alde, 
EBko toki eta eskualdeetako gobernuen ordezkari diren aldetik.

Itunarekin bat egiten duten tamaina txikiagoko udalei herrialdeek, eskualdeek, hiri 
gidariek eta beste erakunde batzuetako egiturek emango dieten laguntza, Itunean 
ezarritako helburuak eta baldintzak bete ahal izateko.

GUK, ALKATEOK, HAUXE ESKATZEN DUGU:

Europar Batzordeak eta herrialdeetako administrazioek laguntzeko egitura 
egokiak eta elkarlanerako bideak ezartzeko, Itunaren sinatzaileei laguntzeko Energia 
Iraunkorra Sustatzeko Ekintza Planak aurrera eramaten.

Europar Batzordeak eta herrialdeetako administrazioek Itunaren ekintzak 
lehentasunezkotzat hartzeko haien laguntza programetan, tokiko fi nantza sistemak 
ezartzeari eta energia politika egokiak garatzeari begira, Itunaren helburuen inguruan 
udalei informazioa emanez eta inplikaraziz.

Europar Batzordeak fi nantza eragileekin negoziatzeko, ekintza planetan ezarritako 
neurriak betetzea ahalbidetuko duten fi nantza lanabesak eratzeko.

Herrialdeetako administrazioek toki eta eskualdeetako gobernuak inplikarazteko, 
energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzeko ekintza plan nazionalak 
prestatze eta aplikatze aldera.

Europar Batzordeak eta herrialdeetako administrazioek Energia Iraunkorra 
Sustatzeko Ekintza Planen aplikazioa suspertzeko, beti ere adostutako printzipio, arau 
eta moduekin bat etorriz. Horrekin batera, etorkizunean, mundu mailan, aldeek adostu 
ahal dituztenak ere, eta zehazki, Nazio Batuen Klima Aldaketaz Esparru Hitzarmenaren 
inguruan har daitezkeen erabakiak. CO2-aren emisioak murrizteari begira, gure parte 
hartze gogotsu eta eraginkorrak lagundu egin dezake helburu global handizaleenak 
ere lortzen.

GUK, ALKATEOK, BESTE TOKI ETA ESKUALDEETAKO GOBERNU BATZUK 
ALKATEEN ITUNAREKIN BAT EGITERA BULTZATU NAHI DITUGU, ETA BESTE 
ERAKUNDE INTERESDUN BATZUEI ITUNA GAUZATZEN LAGUNTZEKO 
ESKATZEN DIEGU



ERANSKINAK

1. Tokiko gobernuen zereginak neurriak betetzearen inguruan 

Toki eta eskualdeetako gobernuek energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak 
sustatzeko neurriekin batera, energiari lotutako beste neurri batzuk ere jarri ahal dituzte 
abian, haien eskumeneko jarduera alorretan.

• Kontsumitzaile eta zerbitzu hornitzailea

Tokiko gobernuek energia kantitate handia erabiltzen duten eraikin asko erabiltzen edo hartzen 
dute; batez ere, berokuntzan eta argiztapenean energia ugari kontsumitzen dutenak. Eraikin 
publikoetan energia aurrezteko programak abiarazteak energia asko aurreztea ekar dezake.

Toki eta eskualdeetako gobernuek energia asko eskatzen duten zerbitzuak ere ematen dituzte, 
garraio publikoa eta argiztapena, adibidez, hobekuntza handiak lortzeko aukera ematen dutenak, 
hain zuzen ere. Zerbitzu horiek hornitzaileren batekin kontratatuta eduki arren, zerbitzuak 
emateko eta ondasunak eskuratzeko kontratuei esker, energia kontsumoa gutxitzeko neurriak 
har daitezke.

• Plangintza egile, sustatzaile eta arautzailea

Hirigintzaren planifi kazioa eta garraio sistemaren antolaketa toki eta eskualdeetako gobernu 
gehienen ardura izaten dira. Hirigintzarekin zerikusia duten erabaki estrategikoek, esate baterako, 
hiriguneen sakabanaketa saihesteak, garraioan energia kontsumoa gutxitzen lagun dezakete.

Toki eta eskualdeetako gobernuek arautzaile gisa joka dezakete, esaterako, energia kontsumoaren 
estandarrak ezarriz, edo eraikin berrietan energia berriztagarrien bidezko ekoizpen ekipoak jarri 
beharra arautuz. 

• Aholkulari, eragile eta eredugarria

Toki eta eskualdeetako gobernuek lagundu dezakete herritarrak, enpresak eta tokiko beste 
eragile batzuk informatzen eta motibatzen, energia eraginkortasun handiagoz erabiltzeko. 
Energia iraunkorraren aldeko politikekin herritar guztiek bat egin dezaten lortzeko bidean, 
sentiberatzeko edo kontzientziatzeko kanpainak eta ekintzak garrantzitsuak dira. Ildo horretatik, 
ikasleak garrantzi handikoak dira energia aurrezteko egitasmoak eta energia berriztagarrien 
erabilera sustatzeko; izan ere, ikastetxeetan ikasten dutena zabaltzeko giza talde egokienetakoa 
da. Horrezaz gain, komenigarria litzateke administrazioek lidergoa eta jarrera eredugarria izatea 
energia iraunkorraren aldeko jardueretan.

• Ekoizle eta hornitzailea

Toki eta eskualdeetako gobernuek lekuan lekuko energia ekoizpena eta energia berriztagarrien 
erabilera sustatu ditzakete. Alde horretatik, biomasa darabilten baterako sorkuntzako berokuntza 
sistema zentralizatuak jartzea aproposa da. Halaber, toki eta eskualdeetako gobernuek 
herritarrak anima ditzakete energia berriztagarrien alorreko egitasmoak abian jartzera, lekuan 
lekuko ekimenei dirulaguntza ekonomikoen bidez.

2. Bikaintasun ereduak

“Bikaintasun ereduak” hauexek dira: hiri inguruneetan garatutako energia iraunkorraren aldeko 
aplikazio egokiak eta mundu osoarentzat eredugarriak diren ekimenak eta programak. Itunaren 
bitartez, bikaintasun eredu horien ordezkariek beren esperientziak partekatzeko borondatea 
adierazten dute, eta horrelako ereduak edo planteamenduak ezartzen lagunduko diete udalei, 
bideragarri eta komenigarria denean. Horrezaz gain, ezagutza teknikoaren transferentzia 
emateko konpromisoa ere hartzen dute. Horretarako, gaiari lotutako informazioa dibulgatzearekin 
batera, lan ildoak ezartzeko aholkuak emango dituzte, Itunaren sinatzaileek antolatuko dituzten 
ekitaldietan parte hartuko dute eta, oro har, Itunaren ohiko jardunean lagunduko dute.

Nolanahi ere, Itunari beste bikaintasun eredu batzuk erantsi ahal izango zaizkio edonoiz, beti ere 
honako baldintza hauek betez gero:

• Ereduaren baliagarritasuna edo potentziala teknikoki ebaluatu behar da, eta Batzordeak 
hautatuko dituen adituek bikaintasun eredutzat jo beharko dute.

• Ituna izenpetutako alkate batek, gutxienez, izan behar du eredu horren aldekoa.

• Itunarekin bat egindako herri eta hirientzako dibulgazio jardueren inguruko lan programa 
egiteko konpromisoa hartu behar dute. Horrekin batera, Itunaren barruan garatuko diren 
jardueren eraginaren berri emateko konpromisoa ere hartu behar dute.

3. Laguntzeko egiturak

Alkateen Itunean Europako udal guztiek parte hartzeko aukera dute. Herri eta hirien tamaina 
dela eta, udalen batek inbentarioa edo ekintza plana egiteko behar besteko baliabiderik ez 
badu, horiek egiteko ahalmena duten administrazioen laguntza jaso beharko dute. Laguntzeko 
egitura hauek eskualde, konderri, probintzi, konurbazio, NUTS III gune edo hiri gidari mailakoak 
izan daitezke. Laguntzeko egitura oro Itunaren funtsezko tresnatzat hartu behar du Batzordeak 
esplizituki. Itunean izango duten inplikazio maila eta inplikazio horren baldintza espezifi koak, 
erabakiak hartzeko arduradunak barne, berariaz idatziko den hitzarmen batean zehaztu beharko 
dira.


