Про проект ЄС «Угода мерів – Схід-2»
Угода мерів щодо Клімату і Енергії – провідна ініціатива, започаткована
Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які
беруть на себе добровільні зобов’язання щодо реалізації кліматичних та
енергетичних цілей.
Після прийняття у 2008 році Пакету ініціатив ЄС з питань клімату й енергетики,
Європейська комісія започатковувала Угоду мерів для заохочення й підтримки зусиль,
яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого
енергетичного розвитку. Справді, органи місцевого самоврядування відіграють
вирішальну роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату, тим паче, якщо врахувати, що
80% споживання енергії та викидів CO2 пов’язані із діяльністю міст.
Завдяки Угоді мерів, установи ЄС зробили безпрецедентний крок у безпосередньому
залученні місцевих і регіональних органів влади, тим самим визнаючи їхню важливу
роль у досягненні амбітних цілей у галузі енергетики й збереження клімату.
В 2014 році стартувала ініціатива («Mayors adapt») «Мери адаптуються», метою якої
було залучення міст до прийняття заходів по адаптації до змін клімату.
Наприкінці 2015 року обидві ініціативи були об'єднані в нову комплексну програму
«Угода мерів щодо проблем клімату і енергії», що включає прийняття цілей ЄС до 2030
року, а саме скорочення викидів CO2 (і можливо інших парникових газів) на території
міста щонайменше на 40% до 2030 року та комплексний підхід до пом'якшення
наслідків зміни клімату та адаптації до них. Ця ініціатива стала найбільшою в області
клімату та енергетики в світі, об'єднавши більш ніж 7000 мерів-підписантів, які
представляють понад 210 мільйонів громадян.
Щоб втілити свої політичні зобов’язання у конкретні заходи та проекти, підписанти
Угоди, зокрема, зобов’язуються підготувати Базовий кадастр викидів, оцінку
кліматичних ризиків та розробити План дій сталого енергетичного і кліматичного
розвитку та подати його протягом двох років після підписання.
Окрім заощадження енергії, можна очікувати й інших результатів від заходів, до яких
вдаються підписанти: надання екологічно чистих і фінансово доступних енергетичних
послуг, створення постійних робочих місць, які потребують вишколу, підвищення
фінансової та соціальної стабільності, здоровіше довкілля, краща якість життя,
підвищення економічної конкурентоспроможності за рахунок розвитку бізнесу й
інновацій, а також, поліпшення якості суспільних послуг та інфраструктури.
Зважаючи на значну кількість міст із пост-радянського простору, які приєдналися та
продовжують приєднуватися до цієї стратегічної ініціативи, а також на результати
попереднього масштабного проекту «Угода мерів – Схід», який тривав 4 роки (20112015) та охоплював 11 колишніх республік СРСР, Європейський Союз визнав за
доцільне продовжувати підтримку підписантів Угоди у країнах Східної Європи та у 2016
році дав старт другому етапові цього проекту. Він охоплюватиме країни Східного
Партнерства та триватиме до 2020 року. Бюджет проекту, спрямованого на розбудову

національного та локального потенціалу підтримки Угоди мерів, становить близько 4,5
млн. Євро.
Асоціація «Енергоефективні міста України» є єдиною на сьогодні офіційною
національною Структурою Підтримки Угоди мерів та надає українським містамучасникам цієї загальноєвропейської ініціативи відповідну інформаційну та
консультаційну допомогу.
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