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Доречність питання енергетичної безпеки у Європі зростає. Нещодавні 

геополітичні потрясіння продемонстрували вразливість і високу залежність 

Європи від лише кількох джерел постачанняенергії. Важливість даного 

питання зростає і відповідальність кожного щодо цього є спільною, 

незалежно від владного рівня або сферидіяльності, включаючи громадян. 

Місцеві та регіональні органи влади добровільно підтримують 

кліматичні та енергетичні цілі ЄСшляхом участі в Угоді Мерів і інших 

об’єднаннях , а отже і здійснюють вклад у енергетичну незалежність Європи. 

Ми схвалюємо і вітаємо Стратегію енергетичної безпеки, видану 

Європейською Комісією 28 травня 2014 року, яка рекомендує країнам-

членам ЄС підтримувати     «пришвидшене впровадження Планів дій сталого 

енергетичного розвитку (ПДСЕР), представлених органами місцевого 

самоврядування, що є учасниками Угоди мерів», і тим самим визнаємо дану 

ініціативу інструментом для підвищення рівня енергетичної безпеки у 

Європі. 

Основної шкоди від збоїв у постачанні енергії у прийдешній зимовий 

період буде завдано звичайним мешканцям, а місцеві та регіональні органи 

влади будуть першими, хто повинен буде задовольнити їхні потреби та 

вимоги. Тому ми віримо, що місцева та регіональна влада є ключовим 

фактором впливу на енергетичну безпеку Європиу коротко-, середньо-, та 

довготривалий період, діючи наступним чином: 

- вживаючи негайних заходів, спрямованих на зниження потреби у 

енергії шляхом використання ефективного енергетичного менеджменту їхніх 

міських бюджетів, більш ефективних засобів виробництва і постачання 

енергії, і спілкуючись з мешканцями. 

- пришвидчуючи впровадження Планів Дій Сталого Енергетичного 

Розвитку (ПДСЕР), включаючи заходи з підвищення енергоефективності у 

таких секторах як будівництво та транспорт, більш децентралізоване 

виробництво енергії, що допомагає їхній місцевій території стати більш 

енергоавтономною. 

Ми, Європейські Мережі місцевих та регіональних органів влади 

робитимемо наступне: 

- запустимо інформаційну кампанію, спрямовану на міста, містечка та 

регіони по усій Європі щодо негайних дій енергозбереження в контексті 

енергетичної безпеки. 

- уповноважимо місцеві громади, забезпечуючи їх хорошим прикладом 

і практичними рішеннями для заходів з енергоефективності. 



- контролюватимемо коротко-, середньо-, та довготривалі дії здійснені 

в рамках Угоди Мерів і будемо розповсюджувати їх кінцевий результат для 

його примноження. 

- продовжимо зміцнювати відносини між Європейськими інституціями 

та національними урядами з метою пришвидшення впровадження Планів, 

зокрема короткострокових дій.  

- підтримуватимемо, де це можливо, ініціативи та політики, які в 

подальшому покращать місцеву і регіональну спроможністьдо дії, 

включаючи Рамкову програму ЄС 2030 та кліматичні і енергетичні політики 

та міжнародні угоди щодо зміни клімату.  

 

 


