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Green City Accord on Euroopa linnade liikumine, mis on 
pühendunud keskkonna kaitsmisele. Green City Accordi 
allkirjastades nõustuvad linnade juhid võtma täiendavaid 
meetmeid, et muuta oma linnad rohelisemaks, puhtamaks 
ja tervislikumaks.

Linnapiirkondades elab umbes 70% ELi elanikkonnast. Linna keskkonnaseisund mõjutab kõiki 
linnaelanikke- ja külastajaid. Praegusel ajal seisavad kogu Euroopa Liidu linnad silmitsi paljude 
keskkonnaprobleemidega, mis ohustavad nende elanike tervist ja heaolu. Õhusaaste ületab 
paljudes linnades endiselt ELi norme. Jõed, järved ja rannikuveed on jätkuvalt märkimisväärse 
surve all. Mürareostus suureneb. Linnade laienemine mõjutab rohealade kättesaadavust ning 
jäätmete tekitamine avaldab suurt mõju kohalikule keskkonnale.

Puhas õhk ja vesi, madal müratase ja juurdepääs loodusele on inimeste 
füüsilise ja vaimse heaolu jaoks hädavajalikud. Ringmajandus aitab linnadel 

muutuda ressursitõhusamaks, muutes jäätmed ressurssideks. Nendes 
valdkondades ambitsioonikaid meetmeid võttes muudavad kohalikud 

omavalitsused oma linnad elanike jaoks jätkusuutlikumaks ja 
atraktiivsemaks.

Lisaks edendab Green City Accord ühtsust teiste ELi linnade 
algatustega ning toetab Euroopa rohelise kokkuleppe ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide saavutamist.

Miks on Green City Accord vajalik?
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Visioon
Green City Accord toob kokku linnapead ja kohalike omavalitsuste 
juhid kogu Euroopast teostama ühist visiooni linnade tulevikust, 
kus aastaks 2030:

Linnad on atraktiivsed kohad elamiseks ning edendavad elanike tervist 
ja heaolu.

Kõik elanikud hingavad puhast õhku, naudivad puhast vett, pääsevad 
parkidesse ja rohealadele ning kogevad vähem keskkonnamüra.

Ringmajandus on saanud reaalsuseks ja jäätmed muudetud ressursiks, 
tänu suurema taaskasutamise, parandamise ja ringlussevõttu 
soodustamisele.



 ‒ Linnade õhukvaliteet on märkimisväärselt paranenud, tänu Maailma Terviseorgani-
satsiooni õhukvaliteedi suuniste täpsemale järgimisele ja õigeaegselt ELi õhukvaliteedi 
normide ületamise lõpetamisele.

 ‒ Olulised edusammud veekogude kvaliteedi ja veekasutuse tõhususe parandamisel.

 ‒ Märkimisväärsed edusammud linnade bioloogilise mitmekesisuse  
säilitamisel ja suurendamisel, sealhulgas linnade 
rohealade ulatuse ja kvaliteedi suurendamise  
ning linnaökosüsteemide hävimise peatamise  
ja nende taastamise kaudu.

 ‒ Ringmajanduse poole liikumine, 
tagades olmejäätmete käitlemise 
märkimisväärse paranemise, 
jäätmete tekke ja prügilasse 
ladustamise olulise vähendamise 
ning taaskasutuse, parandamise 
ja ringlussevõtu märgatava 
suurenemise.

 ‒ Mürareostuse märkimisväärne 
vähenemine ning Maailma 
Terviseorganisatsiooni 
soovitatud piirnormidele 
lähenemine.

Eesmärgid
Leppega ühinemisel nõustuvad linnapead võtma edasisi meetmeid 
järgmiste eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030:
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Leppega võivad ühineda kõik linnad1, mis asuvad Euroopa Liidus. Piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused, linnade ja 
piirkondade ühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, akadeemilised asutused ja ettevõtted võivad ühineda 
algatusega Green City Accordi toetajatena.

Milleks ühineda?

 ‒ Omandate üleeuroopalise nähtavuse teie linna keskkonnaalaste tegevuste ja saavutuste 
tunnustamisel.

 ‒ Annate panuse ELi keskkonnapoliitika kujundamisse ja ühinete sarnaselt mõtlevate linnade 
kogukonnaga, mis juhib üleminekut puhtale ja tervislikule Euroopale.

 ‒ Suurendate oma läbipaistvust, vastutust ja usaldusväärsust kohaliku kogukonna ees.

 ‒ Saate juurdepääsu teabele, mis käsitleb ELi rahastamisvõimalusi.
 ‒ Võite osaleda koostöövõrgustike üritustel ja kasutada suutlikkust suurendavaid võimalusi.

 ‒ Saate spetsiaalse kasutajatoe kaudu sobivat nõustamist ja tuge.

 ‒ Võite võrrelda oma linna saavutusi teiste linnade arenguga.

Kasutegurid

Kuidas ühineda?

ALLKIRJASTAMINE: Linnapea või samaväärne kohaliku volikogu esindaja allkirjastab pärast 
volikogu (või samaväärse otsustusorgani) ametliku otsuse vastuvõtmist Green City Accordi.

MÄÄRATLEMINE: Linn määratleb kahe aasta jooksul oma ambitsioonikad eesmärgid Green 
City Accordi viies valdkonnas ja sätestab lähtetasemed, mis kajastavad iga valdkonna 
alguspunkti.

TEGUTSEMINE: Linn kavandab ja rakendab poliitika ja programmid integreeritult, et saavutada 
oma eesmärgid aastaks 2030.

SEIRE JA ARUANDMINE: Linn annab tehtud edusammude kohta aru iga kolme aasta tagant 
hõlpsasti kasutatava veebipõhise vahendi kaudu.

Leppe etapid

1)  Selles algatuses tähistab mõiste „linn“ linnapiirkonda, näiteks asula või linn, kus on haldusüksus, mida juhib linnavolikogu või mõni muu demokraatlikult valitud organ.



 www.greencityaccord.eu
 contact@greencityaccord.eu

Euroopa Komisjon ega ükski selle nimel tegutsev isik ei vastuta siin esitatud teabe kasutamise 
eest.
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