CONVENȚIA PRIMARILOR
Convenția primarilor reprezintă principala inițiativă
lansată de Uniunea Europeană, care unește autoritățile

www.eumayors.eu

locale și regionale într-un angajament voluntar comun
pentru o creștere economică ecologică și o calitate a
vieții din ce în ce mai bună prin

implementarea

acțiunilor ce vizează eficiența energetică și energia
regenerabilă, care să ducă la o reducere cu cel puțin
20% a emisiilor de CO2 până în 2020.

De la lansarea sa în 2008, Convenția primarilor a devenit o inițiativă de primă importanță în încurajarea și
sprijinirea autorităților locale în Europa şi în afara hotarelor ei să dezvolte și implementeze politici privind
energia durabilă. Astfel, Convenția contribuie la o creștere economică ecologică și la îmbunătățirea calității
vieții urbane. Cum? Prin sporirea accesibilității financiare a energiei, crearea de locuri de muncă, creşterea
bunăstării sociale și economice și abordarea problematicii referitoare la schimbările climatice. Oficiul pentru
Convenția primarilor Est situat în Liov (Ucraina ), împreună cu experţii cheie, care activează în Keiv (Ucraina),
Tbilisi (Georgia) şi Almata (Cazahstan) oferă asistență administrativă, tehnică și de promovare pentru
unsprezece țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan,
Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.

Autoritățile locale ca actori-cheie
Orașele mari și mici, alături de alte zone urbane, dețin un rol esențial în atenuarea schimbărilor climatice, fiind
responsabile pentru peste 70% din emisiile actuale de CO2 la nivel mondial..

Angajament
Convenția primarilor nu este „încă o campanie”, ci un angajament ferm al autorităților locale bazat pe obiective
fiabile și cuantificabile în domeniul energiei și al atenuării schimbărilor climatice. Obligațiile orașelor și
progresele în realizarea obiectivelor sunt strict monitorizate de Centrul de Cercetare - serviciul științific intern al
Comisiei Europene. Aceasta transformă Convenția primarilor într-o inițiativă unică, care încurajează acțiunele
locale în conformitate cu priopităşile naționale.
Ca parte a angajamentului lor voluntar, orașele dezvoltă abilitățile politice și administrative necesare pentru a
implementa o politică locală privind energia durabilă și transmit Oficiului pentru Convenția primarilor din
Bruxelles un plan de acțiune privind dezvoltarea energiei durabile (PAED). Această prezentare completă a
acțiunilor-cheie privind energia durabilă este transmisă în termen de un an de la semnarea Convenției.
PAED-urile servesc ca foi de parcurs pentru atingerea obiectivelor energetice și climatice la nivel local. De facto,
in februarie 2014, au fost prezentate mai mult de 3300 SEAP-uri, din care au fost acceptate peste 1800.

Extindere
Inițiativa cuprinde autorități locale din aproximativ 50 de țări cu peste 5 400 de semnatari, printre care se
numără peste 80 de primari din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. În plus, peste 10 milioane de
cetățeni din țările din cadrul Parteneriatului Estic și din Asia Centrală.sunt implicati în Convenţia Primarilor.

Sprijin
Convenția primarilor este o comunitate internațională în permanentă dezvoltare formată din autorități locale și
regionale de prim rang, care beneficiază de un sprijin puternic din partea instituțiilor politice (Comisia
Europeană, guvernele naționale, parlamentele naţionale etc.) și instituţiilor financiare (Banca Europeană de
Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, bănci private, etc.).

Semnatarii Convenției se bucură de sprijinul deosebit și de oportunități de networking oferite de Oficiile pentru
Convenţia Primarilor, coordonatorii naționali și teritoriali, suporterii Convenției și alți actori implicați. În plus,
bunele practici din diferite țări pot ajuta autoritățile locale să își convingă guvernele și partenerii să se alăture
Convenției primarilor.
S-au dezvoltat o serie de metodologii și instrumente pentru a sprijini semnatarii din Europa de Est, Caucazul de
Sud și Asia Centrală în elaborarea planurilor lor de acțiune. De asemenea, Centrul de Cercetare al Comisiei
Europene oferă expertiză în limbile engleză și rusă pentru a veni în întâmpinarea eventualelor probleme tehnice
cu care se pot confrunta semnatarii. Aceasta vine în completarea asistenței oferite de oficiile pentru Convenția
primarilor.

Impact
Succesul Convenției provine din pașii și măsurile concrete luate de semnatari. Prin implementarea acțiunilor
prezentate în PAED-uri, comunitățile locale beneficiază de un acces îmbunătățit la serviciile energetice, facturi
mai reduse la energie, investiții în măsuri de eficiență energetică, crearea de locuri de muncă și economii la
bugetele locale pentru energie.
Actorii din cadrul Convenției au un țel comun: să ofere un mediu înconjurător, social și economic stabil
cetățenilor lor și să contribuie la soluţionarea provocărilor globale legate de epuizarea resurselor și schimbările
climatice.
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Oficiul pentru Convenția primarilor - Est (oCoM - Est), este gestionat de un consorțiu condus de Asociația de
Energy Cities și compus din Climate Alliance, Asociația "Oraşele Energoeficiente ale Ucrainei" și Centrul Ecologic
Regional pentru Asia Centrală.

