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LINNAPEADE PAKT 
 

Arvestades, et valitsustevaheline kliimamuutuste töörühm (IPCC), mis on rahvusvaheliselt kõige 
tunnustatum teadlaste ühendus, on kinnitanud, et kliimamuutused on reaalsus ning et selles on 
suuresti süüdi energia tarbimine inimtegevuseks;  

Euroopa Liit võttis 9. märtsil 2007 vastu paketi „Energia muutuvas maailmas”, kohustudes ühepoolselt 
vähendama CO2 heitkoguseid 2020. aastaks 20 %, mis tuleneks energiatõhususe 20 %-lisest 
suurenemisest ja taastuvate energiaallikate 20 %-lisest osakaalust üldises energiakogumis;  

„Euroopa Liidu energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine” sisaldab ühe prioriteedina 
linnapeade pakti loomist; 

me oleme valmis järgima Euroopa säästvate linnade Leipzigi harta soovitusi energiatõhususe 
parandamise vajaduse kohta;  

me tunnistame, et kohalikud omavalitsused mõistavad oma vastutust globaalse soojenemise vastu 
võitlemisel ning kohustuvad selleks sõltumata teiste osapoolte kohustusest; 

linnadest pärineb otseselt või kaudselt (elanike kasutatavate toodete ja teenuste tõttu) üle poole 
inimtegevusega seonduvast energiatarbimisest tekkivatest kasvuhoonegaaside heitkogustest;  

Euroopa Liidu kohustust heitkoguseid vähendada saab täita vaid siis, kui ka elanikud ja nende 
rühmitused kõnealust eesmärki jagavad;  

linnad kui kodanikele kõige lähemal seisev haldustasand peavad tegevust juhtima ja eeskujuks olema;  

linnad võivad etendada ja etendavadki väga aktiivset osa Euroopa energeetikaseaduste rakendamisel;  

paljud vajalikud meetmed energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate valdkonnas, mille eesmärk on 
tulla toime kliimamuutustega, kuuluvad kohalike omavalitsuste pädevusse või ei ole teostatavad ilma 
kohalike omavalitsuste toetuseta;  

kohalike omavalitsuste vajadused eeldavad detsentraliseeritud lähenemist ning Euroopa Liidu 
liikmesriikidele võib kasuks tulla tõhus detsentraliseeritud tegevus kohalikul tasandil, et täita oma 
kasvuhoonegaaside vähendamise kohustusi;  

nii suured kui ka väiksed kohalikud omavalitsused kogu Euroopas vähendavad globaalset soojenemist 
põhjustavat saastet muu hulgas ka linnatransporti käsitlevate energiatõhususe programmide ning 
taastuvate energiaallikate edendamise abil linnapiirkondades;   

linnapeade pakti kuuluvatel linnadel on heitkoguste kohta koostatud lähtehinnang ehk lähteinventar 
ning prognoos heitkoguste taseme kohta juhul, kui meetmeid ei rakendata.  
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ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades säästva energia 
tegevuskava abil CO2 heitkoguseid oma piirkondades enam kui 20 %. Kõnealune kohustus ja 
tegevuskava ratifitseeritakse vastavate menetluste käigus;  

kohandama linnastruktuure, sealhulgas eraldama piisavalt inimressursse, et võtta järgmisi 
meetmeid;  

mobiliseerima oma piirkonna kodanikuühiskonda osalema tegevuskava arendamises ning 
poliitika ja meetmete kavandamises, mida on vaja rakendada tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 
Tegevuskava töötatakse välja iga piirkonna jaoks eraldi ning esitatakse sekretariaadile aasta jooksul 
pärast käesoleva pakti ratifitseerimist; 
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koostama igal aastal hindamisaruande järelevalve ja kontrolli eesmärgil;  

jagama oma kogemusi ja oskusteavet teiste piirkondadega; 

korraldama pakti kuuluvatel aladel energeetikapäevi või linnade pakti päevi koostöös Euroopa 
Komisjoni ja teiste sidusrühmadega, võimaldades elanikel saada otsest kasu võimalustest ja eelistest, 
mida pakub arukam energiatarbimine, ning teavitama kohalikku meediat korrapäraselt tegevuskava 
arengust; 

osalema Euroopa Liidu linnapeade iga-aastasel säästva energia konverentsil; 

levitama pakti sõnumit sobivatel foorumitel ja eelkõige kutsuma teisi linnapeasid üles paktis osalema;  

aktsepteerima oma liikmesuse lõpetamist paktis, saades vastava teate sekretariaadilt, ühel 
järgmistest juhtudest:  

i) säästva energia tegevuskava esitamata jätmine määratud aja jooksul; 
ii) tegevuskavas sätestatud üldiste CO2 heitkoguste vähendamise eesmärkide mittetäitmine; 
iii) aruande esitamata jätmine kahel järjestikusel aastal;   
iv) edusammude puudumine tegevusetuse või ebapiisava tegevuse tõttu kauem kui 

kaheaastase perioodi jooksul.  
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Euroopa Komisjoni otsust rakendada ja rahastada tehnilise toetamise ja edendamise struktuuri, 
sealhulgas rakendada järelevalve- ja hindamisvahendeid, piirkondade vahel oskusteabe vahetamise 
mehhanisme ning edukate meetmete paljundamise vahendeid oma eelarvest; 

Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta endale ülesanne koordineerida Euroopa Liidu linnapeade 
säästva energia konverentsi;  

Euroopa Komisjoni kavatsust lihtsustada kogemuste vahetamist osalevate piirkondade vahel 
ning koostada suunised ja võrdlusnäiteid nende võimalikuks rakendamiseks. Tuleb rakendada 
meetmeid, et lihtsustada Euroopa Komisjoni vastutusel nimetatud näidete (nt CONCERTO, CIVITAS 
ja ManagEnergy) sujuvat kohandamist huvitatud linnade konkreetsetele vajadustele. Kõnealused 
võrdlusnäited peaksid saama käesoleva pakti ja selle lisade lahutamatuks osaks;  

Euroopa Komisjoni toetust, mis aitab kaasa paktis osalevate linnade ametlikule tunnustamisele 
ja nähtavamaks muutmisele tänu Euroopa säästva energia järgija logole ja tutvustamisele komisjoni 
teabevahetuskanalite kaudu;  

Tipptaseme võrdlusnäitajatena (vt lisa) tuntud algatuste ja programmide panust uute 
programmide ja projektide toetuseks meie linnades.    
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Euroopa Komisjon ja riikide ametkonnad looksid koostööskeeme, mis toetaksid paktis osalevaid 
linnu säästva arengu tegevuskavade rakendamisel; 

Euroopa Komisjon ja riikide ametkonnad loeksid pakti meetmeid oma vastavate 
toetusprogrammide prioriteetideks ning teavitaksid ja kaasaksid linnu oma eesmärkide raames poliitika 
ja rahastamisskeemide väljatöötamisse, mis puudutavad kohalikku tasandit.  Sellega seoses oleme 
valmis pakti kuuluvate linnade esindajatest koosneva nõuandeorgani raames pakkuma strateegilist 
toetust uute algatuste kavandamisel;  

Euroopa Komisjon peaks finantsjuhtimises osalejatega läbirääkimisi, loomaks 
rahastamisvõimalusi, mille eesmärk on tegevuskavades sätestatud ülesannete täitmise lihtsustamine;  
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Euroopa Komisjon rakendaks rangeid allikatest lähtuvaid meetmeid toodete ja transpordi osas. 

 

MEIE, LINNAPEAD, KUTSUME TEISI PIIRKONDI ÜLES LINNAPEADE PAKTI ALGATUSEGA 
ÜHINEMA NING TEISI PEAMISI SIDUSRÜHMI ALGATUST AMETLIKULT TOETAMA.  

*** 

LISAD 

1. Kohalike omavalitsuste rollid rakendustöös  

• Tarbija ja teenusepakkuja 

• Kavandaja, arendaja ja reguleerija 

• Nõustaja, motiveerija ja eeskuju 

• Tootja ja tarnija 

 

2. Tipptaseme võrdlusnäitajad 

Tipptaseme võrdlusnäitajatena määratletakse algatusi ja programme, mis esindavad säästva energia 
arengukontseptsioonide eduka rakendamise näiteid linnakeskkonnas üle terve maailma. Tipptaseme 
võrdlusnäitajate esindajad teavitavad pakti kaudu oma soovist jagada oma kogemusi ja aidata linnadel 
rakendada samalaadseid lähenemisviise seal, kus see on teostatav ja sobilik, ning aidata kaasa 
oskusteabe ülekandmise lihtsustamisele teabe levitamise näol, mis hõlmab suuniseid, pakti kuuluvate 
linnade üritustel osalemist ning üldiselt igapäevast koostööd paktiga. 

Uued tipptaseme võrdlusnäitajad võivad paktiga ühineda igal hetkel, eeldusel, et nad aitavad kaasa 
pakti kuuluvate linnade saavutustele tänu oma suurepärastele omadustele ja oma kutsumusele jagada 
teadmisi üldsuse hüvanguks. 

Esialgsed ettepanekud tipptaseme võrdlusnäitajate kohta: 

 CONCERTO: linnade taaselustamine hoonestatud aladel  

 CIVITAS: keskkonnasäästlik linnatransport  

 C40 ja energiatõhus hoonete ehitusjärgse tehnovarustuse algatus / C40: hoonete 
energiatõhusaks muutmise algatus   

 ManagEnergy: kohalikud energiaagentuurid  

 European Energy Award eea® 
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