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Действията на местно равнище са ключови за европейската енергийна сигурност 

Съвместна декларация на европейските мрежи на местните и регионалните власти,  

подкрепящи Споразумението на кметовете 

Брюксел, 24 юни 2014 г. 

 

Енергийната сигурност е от все по-голямо значение за Европа 

Последните геополитически борби, на които сме свидетели, показват уязвимостта и силната 

зависимост на Стария континент от няколко доставчици на енергийни ресурси. Енергийната сигурност 

е от нарастващо значение и отговорността за нея се споделя от всички, независимо от тяхното 

равнище на управление или сектор на дейност - в това число и от гражданите. От своя страна, 

местните и регионалните власти в Европа доброволно се ангажират с изпълнението на целите на ЕС в 

областта на климата и енергията чрез Споразумението на кметовете и други сходни инициативи, като 

така значително допринасят за повишаване на енергийната независимост на континента.  

От потенциалните нарушения на доставките на енергия в предстоящия зимен период най-много ще 

пострадат гражданите, а местните и регионални власти ще бъдат на първа линия, когато трябва да се 

отговори на техните нужди и изисквания. Ето защо ние вярваме, че местните и регионалните власти 

трябва да имат водеща роля в осигуряването на енергийна сигурност на Европа в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план, чрез:  

• предприемане на незабавни действия, насочени към намаляване на необходимостта от 

енергия, най-вече чрез ефективно управление на енергията в общините при използване на по-

ефикасни средства за производство и доставки на енергия, както и чрез подобрена 

комуникация с гражданите;  

• ускоряване на изпълнението на Плановете за действия за устойчива енергия, в това число на 

заложените мерки за по-висока енергийна ефективност в сектори като строителството, 

транспорта и при децентрализираното производство на енергия, които да допринесат за 

повишаване на енергийната автономия на общините.  

Европейските мрежи на местните и регионалните власти приветстват Стратегията за енергийна 

сигурност, предложена в Съобщение на Европейската комисия от 28 май 2014 г., в която се 

препоръчва държавите членки да подкрепят "ускореното изпълнение на Плановете за действия за 

устойчива енергия, представени от общините, участващи в Споразумението на кметовете", като по 

този начин инициативата се признава като важен инструмент за подобряване на енергийната 

сигурност в Европа.  

В тази връзка, европейските мрежи на местните и регионални власти се ангажират да:  

• поставят началото на информационна кампания, насочена към градовете, общините и 

регионите в Европа, за да могат те да предприемат незабавни действия за намаляване на 

необходимостта от енергия в контекста на енергийната сигурност;  

• осигурят допълнителни възможности на местните общности, като им предоставят добри 

примери и практически решения за устойчиво енергийно развитие;  
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• наблюдават краткосрочните, средносрочните и дългосрочните дейности, изпълнявани в 

рамките на Споразумението на кметовете, и да разпространяват резултатите, за да се 

стимулира тяхната възпроизводимост в други градове;  

• продължат да работят за укрепването на отношенията с европейските институции и 

националните правителства, за да се ускори изпълнението на Плановете за действия за 

устойчива енергия, особено с оглед на дейностите, заложени в краткосрочен план;  

• поддържат (когато е приложимо) инициативи и политики, които могат допълнително да 

засилят възможностите за действия на местно и регионално равнище, включително Рамката за 

политиките за климата и енергията на ЕС до 2030 г. или международните преговори относно 

действията за ограничаване на климатичните промени. 

 

Climate Alliance обединява 1 700 градове и общини в Европа, ангажирани с 

ограничаването на глобалните климатични промени  

www.climatealliance.eu  

 

Съветът на европейските общини и региони (Council of European 

Municipalities and Regions, CEMR) защитава интересите на европейските 

местни власи и техните асоциации в повече от 40 държави  

www.ccre.org  

 

Energy Cities е Европейската асоциация на местните власти в енергиен преход 

www.energy-cities.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROCITIES е мрежата на водещите европейски градове. Наши членове са 

демократично избрани местни органи на властта в най-големите 

европейски градове 

www.eurocities.eu  

 

Европейска федерация на агенциите и регионите, работещи в областта на 

енергията и опазването на околната среда  

www.fedarene.org 

 

ICLEI е глобална мрежа на повече от 1 100 местни и регионални власти в 86 

държави, посветили се на устойчивото развитие 

www.iclei.org  
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