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Žaliojo miesto susitarimas yra Europos miestų,  
įsipareigojusių saugoti aplinką, judėjimas.  
Pasirašydami Žaliojo miesto susitarimą,  
miestų vadovai sutinka imtis veiksmų, kad  
jų miestai taptų žalesni, švaresni ir sveikesni.

Miesto vietovėse gyvena apie 70 procentų Europos Sąjungos gyventojų. Miesto aplinkos 
būklė turi poveikį visiems miesto gyventojams ir lankytojams. Šiandien miestai visoje Europos 
Sąjungoje susiduria su daugybe aplinkosaugos problemų, keliančių pavojų gyventojų sveikatai 
ir gerovei. Oro tarša daugelyje miestų vis dar viršija Europos Sąjungos standartus. Upių, ežerų 
ir pakrančių vandenų padėtis išlieka įtempta. Triukšmo tarša auga. Miestų plėtra turi įtakos 
žaliųjų zonų prieinamumui, o atliekų susidarymas turi didelį poveikį vietos aplinkai.

Švarus oras ir vanduo, žemas triukšmo lygis ir prieiga prie gamtos yra būtini 
mūsų fizinei ir psichinei gerovei. Žiedinė ekonomika padės miestams 

veiksmingiau naudoti išteklius paverčiant atliekas į išteklius. Imdamosi 
ambicingų veiksmų šiose srityse, vietos vadovybės pavers savo 

miestus tvaresniais ir patrauklesniais miestiečiams.

Žaliojo miesto susitarimas taip pat suderins kitas Europos Sąjungos 
miestų iniciatyvas, padės įgyvendinti Europos žaliojo kurso ir JT 
darnaus vystymosi tikslus.

Kodėl Žaliojo miesto susitarimas?
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Vizija
Žaliojo miesto susitarimas suburia visos Europos merus ir vietos 
vyriausybių vadovus bendrai miestų ateities vizijai, kai iki 2030 metų:

miestai bus patraukli vieta gyventi ir skatins miestiečių sveikatą bei 
gerovę;

visi miestiečiai kvėpuos švariu oru, mėgausis švariu vandeniu, turės 
prieigą prie parkų ir žaliųjų zonų bei patirs mažiau aplinkos triukšmo; 

žiedinė ekonomika taps realybe ir atliekos bus paverstos ištekliais 
skatinant didesnį pakartotinį naudojimą, remontą ir perdirbimą.



 ‒ Žymus miestų oro kokybės pagerėjimas artėjant prie Pasaulio sveikatos organizacijos 
oro kokybės gairių atitikimo ir kuo greičiau nustojant viršyti Europos Sąjungos oro 
kokybės standartų nustatytas ribas.

 ‒ Didelė pažanga gerinant vandens telkinių kokybę ir  
vandens vartojimo efektyvumą.

 ‒ Svari pažanga saugant ir didinant miesto biologinę 
įvairovę, plečiant miesto žaliąsias zonas, gerinant 
jų kokybę ir stabdant miesto ekosistemų 
praradimą bei jas atkuriant.

 ‒ Judėjimas link žiedinės ekonomikos 
žymiai pagerinant buitinių komunalinių 
atliekų tvarkymą, smarkiai 
sumažinant atliekų susidarymą ir 
šalinimą į sąvartynus bei  
smarkiai padidinant  
pakartotinį naudojimą, remontą 
ir perdirbimą.

 ‒ Žymus triukšmo taršos 
sumažėjimas artėjant 
prie Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomenduojamų 
lygių.

Tikslai
Prisijungdami prie susitarimo, merai sutinka imtis tolesnių veiksmų, 
kad iki 2030 metų būtų pasiekta toliau nurodytų tikslų.
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Susitarimas atviras kiekvienam Europos Sąjungos teritorijoje esančiam miestui1. Regioninės ir nacionalinės valdžios 

įstaigos, miestų ir regionų asociacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, akademinės įstaigos ir verslo įmonės gali 

prisijungti prie iniciatyvos kaip Žaliojo miesto susitarimo rėmėjos.

Kodėl verta prisijungti?

 ‒ Būkite matomi Europoje už pripažįstamus savo miesto aplinkosaugos veiksmus ir 
laimėjimus.

 ‒ Prisidėkite formuojant ES aplinkosaugos politiką ir prisijunkite prie panašiai mąstančių 
miestų bendruomenės, skatinančios perėjimą prie švarios ir sveikos Europos.

 ‒ Padidinkite savo skaidrumą vietos bendruomenei, atskaitingumą ir patikimumą.

 ‒ Gaukite prieigą prie informacijos apie ES finansavimo galimybes.

 ‒ Dalyvaukite tinklaveikos renginiuose, pasinaudokite gebėjimų stiprinimo 
galimybėmis.

 ‒ Gaukite individualias konsultacijas ir paramą per tam skirtą pagalbos tarnybą.

 ‒ Pasitikrinkite savo miesto laimėjimus, palyginti su kitų miestų pažanga.

Privalumai

Kaip prisijungti?

PASIRAŠYTI: meras arba atitinkamas savivaldybės tarybos atstovas pasirašo Žaliojo 
miesto susitarimą, tarybai (arba atitinkamai sprendimų priėmimo įstaigai) priėmus 
oficialią rezoliuciją.

APIBRĖŽTI: per dvejus metus miestas nustato savo ambicingus tikslus penkiose Žaliojo 
miesto susitarimo srityse ir apibrėžia bazinius dydžius, atspindinčius kiekvienos srities 
atskaitos tašką.

VEIKTI: miestas suplanuoja ir įgyvendina politikos kryptis bei programas integruotai, kad 
pasiektų savo tikslus iki 2030 metų.

STEBĖTI IR ATSISKAITYTI: miestas kas trejus metus teikia ataskaitą apie progresą  
paprastoje naudoti internetinėje priemonėje.

Susitarimo 
etapai

1)  Šioje iniciatyvoje terminas „miestas“ reiškia miesto vietovę, pavyzdžiui, bendruomenę, miestelį arba miestą su administraciniu vienetu, valdomu miesto tarybos ar kitaip demokratiškai renkamos 
institucijos.
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