
ДЕКЛАРАЦІЯ МЕРІВ ЩОДО СПРАВЕДЛИВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Ми, міські голови, 

Визнаючи, що зобов’язання Європи відповідно до Паризької угоди та стратегічне довгострокове бачення 

європейської економіки вуглецевонейтральною до 2050 року потягне за собою декарбонізацію європейської 

економіки, 

Підкреслюючи, що перехід Європи до вуглецевонейтральної економіки не повинен відбуватися за рахунок 

регіонів видобування кам’яного та бурого вугілля, які десятиліттями сприяли розвитку європейської економіки, 

Визнаючи узгодженість справедливої трансформації з європейськими цінностями та згуртованістю, 

Висловлюючи свою занепокоєність, що європейські вугледобувні регіони зіткнуться з безпрецедентними 

соціальними та економічними викликами внаслідок переходу Європи до чистої економіки з нульовими викидами 

Підкреслюючи, що необхідні негайні дії, оскільки деякі регіони видобутку кам’яного та бурого вугілля по всій 

Європі вже відчувають наслідки закриття вугільних електростанцій та шахт, 

Визнаючи взаємозв'язок між Паризькою угодою, "Настановами Міжнародної організації праці щодо 

справедливого переходу до екологічно стійких економік та суспільств для всіх" та Порядку денного ООН у сфері 

сталого розвитку до 2030 року, 

Підкреслюючи необхідність горизонтальної інтеграції поняття справедливої трансформації в процес прийняття 

європейських рішень та визнання важливої ролі нового Багаторічного Фінансового Плану в цьому процесі, 

Ми підтверджуємо свою підтримку Форуму міських голів з питань справедливої трансформації як потужного 

механізму координації та спільних дій між мерами та лідерами думок та: 

Ми заохочуємо національні уряди вести прозорий та всеохоплюючий діалог з усіма регіональними зацікавленими 

сторонами у вугледобувних регіонах з метою підготовки перехідних планів та включення їх до стратегій 

енергетики, клімату та сталого розвитку. 

Ми визнаємо, що місцеві громади повинні бути включені у всі перехідні процеси з самого початку. 

Ми підкреслюємо важливість прозорості та консультацій з місцевими органами влади в рамках Платформи 

Європейської Комісії “Трансформація вугільних регіонів” та необхідність розширення для включення більшої 

кількості регіонів, а також зміцнення її інституційного потенціалу шляхом залучення більшої кількості зацікавлених 

сторін з громадянського суспільства та профспілок, 

Ми закликаємо, щоб на національному та європейському рівнях були доступні відповідні механізми для 

розбудови потенціалу та для забезпечення прямого доступу та збільшення масштабів фінансової підтримки для 

реалізації справедливої трансформації, включаючи питання працівників, підвищення адаптаційного потенціалу 

місцевих громад та зміну місцевої та регіональної економіки в сторону сталої економічної діяльності, 

Ми вітаємо пропозицію інституцій Європейського Союзу щодо створення Фонду справедливої трансформації за 



умови, що він буде адекватно профінансований і буде використовуватися виключно для підтримки місцевих 

громад та розвитку сталої економічної діяльності та створення робочих місць у вугледобувних регіонах, 

зазначаючи, що він не повинен замінювати існуючі кошти на справедливу трансформацію, а повинен доповнювати 

їх та використовувати подальше європейське та національне фінансування,  



ДЕКЛАРАЦІЯ МЕРІВ ЩОДО СПРАВЕДЛИВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

Ми закликаємо Європейську Раду, Європейський Парламент, Європейську Комісію та Енергетичне 

співтовариство посилити свою підтримку справедливій трансформації, щоб вугільні регіони отримували більш 

пряму користь від європейського фінансування. 

Ми беремо на себе зобов’язання продовжувати дії на місцевому рівні щодо справедливої трансформації та 

підтримувати один одного у створенні стійкого майбутнього на благо всіх наших громадян. 

Прийнято одноголосно у вересні 2019 року у місті Вайссвассер / Верхній Лаузіц, Німеччина та оголошено: 

 


