∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ AALBORG
ΜΕΡΟΣ Ι
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, συγκεντρωθήκαµε στην
Τέταρτη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τις Αειφόρες Πόλεις & Κωµοπόλεις, τη
συνδιάσκεψη Aalborg+10, και αποδεχτήκαµε στις 11 Ιουνίου 2004 τις «∆εσµεύσεις
του Aalborg» για να ενισχύσουµε τις κινήσεις µας από την Ηµερήσια ∆ιάταξη στη
∆ράση και να επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας για την τοπική αειφόρο ανάπτυξη.
Θεωρούµε τη συνδιάσκεψη Aalborg+10 ως ορόσηµο σε αυτή τη συνεχιζόµενη
διαδικασία.
Επιβεβαιώνουµε και πάλι τον κεντρικό ρόλο που θα αναλάβουν οι αρχές της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην αντιµετώπιση των προκλήσεων αναφορικά µε την κοινωνία, το
περιβάλλον, την οικονοµία, την υγεία, τα διεθνή και παγκόσµια ζητήµατα στον 21ο
αιώνα.
Πιστεύουµε ότι οι ∆εσµεύσεις του Aalborg θα στηρίξουν τις κινήσεις µας προς µία
βαθύτερα χαραγµένη νοοτροπία αειφορίας, µέσω της διαχείρισης των τοπικών
αρχών µε ολιστικό και βιώσιµο τρόπο.
Καθώς ο πόλεµος είναι η χειρότερη ενέργεια κατά της αειφορίας που µπορούµε να
φανταστούµε, καλούµε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης να ταχθεί κατά των πολεµικών
συγκρούσεων προκειµένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η ειρήνη σε όλο τον
κόσµο.
Βασίζοντας τις αποφάσεις µας στις αρχές και τις πολιτικές που καταρτίσθηκαν µε το
Χάρτη του 1994 των Ευρωπαϊκών Πόλεων & Κωµοπόλεων προς την Αειφορία – το
Χάρτη του Aalborg, το Σχέδιο ∆ράσης της Λισσαβόνας το 1996 – Από το Χάρτη στη
∆ράση, την Έκκληση του Ανοβέρου το 2000 των ∆ηµοτικών Αρχών της Ευρώπης µε
την Είσοδο στον 21ο Αιώνα και την Έκκληση του Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, δια του
παρόντος προσδιορίζουµε ένα πλαίσιο συγκεκριµένων δεσµεύσεων και στόχων για
την τοπική αειφορία στην επόµενη δεκαετία.
Εγκρίνουµε τις ∆εσµεύσεις του Aalborg ως την εφαρµογή των αρχών αειφορίας που
τίθενται µε το Χάρτη του Aalborg – ως ένα µέσο υλοποίησης του οράµατος για ένα
αειφόρο µέλλον των αστικών περιοχών µε συγκεκριµένες πρακτικές αειφορίας.
Εγκρίνουµε τις ∆εσµεύσεις του Aalborg ως µέσο ελέγχου της Κατάστασης της
Τοπικής Αειφορίας στην Ευρώπη και θα επιδιώξουµε την περαιτέρω ανάπτυξη και
βελτίωση συνολικά, αλλά και σε µεµονωµένες, κατά τόπο καταστάσεις.
Είµαστε προετοιµασµένοι να παράσχουµε πληροφορίες για τις δεσµεύσεις, τους
στόχους και τα επιτεύγµατά µας µε την Εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Αειφόρων
Πόλεων & Κωµοπόλεων, να προσθέσουµε µία διάσταση αυστηρού ελέγχου και
αξιολόγησης στις δραστηριότητές της και να διαµορφώσουµε το µελλοντικό έργο της.
∆ίκτυα Εκστρατείας: το ερώτηµα είναι: ΠΩΣ; Τουλάχιστον τα ακόλουθα πρέπει
να παρασχεθούν (πέρα από την υποστήριξη, την εκπαίδευση, …): Είµαστε
προετοιµασµένοι για την εισαγωγή πληροφοριών αναφορικά µε τις δεσµεύσεις, τους
στόχους και τα επιτεύγµατά µας στη βάση δεδοµένων των ∆εσµεύσεων του
Aalborg στο ∆ιαδίκτυο, την οποία διαχειρίζεται η Εκστρατεία των Ευρωπαϊκών
Αειφόρων Πόλων & Κωµοπόλεων, την προσθήκη µίας διάστασης αυστηρού ελέγχου

και αξιολόγησης στις δραστηριότητές της και τη διαµόρφωση του µελλοντικού έργου
της.
Πιστεύουµε ότι η κοινή ευρωπαϊκή δράση µας και η αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών
αναφορικά µε την εφαρµογή των ∆εσµεύσεων του Aalborg θα προσφέρουν ισχυρή
υποστήριξη στο έργο µας σε τοπικό επίπεδο προς την αειφορία.
Προτρέπουµε τα δίκτυα της Εκστρατείας Ευρωπαϊκών Αειφόρων Πόλεων &
Κωµοπόλεων, δηλαδή την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση
(ACRR), την Climate Alliance – Klima Bundnis – Alianza del Clima (Συµµαχία για το
Κλίµα), το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών ∆ήµων και Περιφερειών (CEMR), το EnergieCites, το EUROCITIES, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Τοπικών Πρωτοβουλιών για το
Περιβάλλον (ICLEI) – Τοπικές Αρχές για την Αειφορία, το Medcities, την Ένωση των
Πόλεων της Βαλτικής (UBC) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) – Υγιείς
Πόλεις, να διευκολύνουν, να συντονίσουν και να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές
µας και την αµοιβαία ανταλλαγή στοιχείων.
Ζητάµε από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς να αναγνωρίσουν τις ∆εσµεύσεις του
Aalborg ως σηµαντική συνεισφορά για την αειφορία της Ευρώπης και κάνουµε
έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και
τα δίκτυα τους ώστε να σηµειώσουν πρόοδο στην εφαρµογή των ∆εσµεύσεων του
Aalborg.
Απευθύνουµε πρόσκληση στις περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη
συνυπογράψουν µαζί µας και προτρέπουµε τις εθνικές κυβερνήσεις
προσεπικυρώσουν τις ∆εσµεύσεις του Aalborg.
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-

-
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προσεπικυρώνουµε τις αρχές αειφορίας που ορίζονται στο Χάρτη του
Aalborg.
δεσµευόµαστε να ενταχθούµε σε µία τοπική συµµετοχική διαδικασία θέσης
στόχων, ενσωµατώνοντας την υφιστάµενη Τοπική Ηµερήσια ∆ιάταξη 21 ή
άλλα σχέδια δράσης για την τοπική αειφορία και λαµβάνοντας υπόψη τις
στρατηγικές αειφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
δεσµευόµαστε να εξετάσουµε τα βασικά πρότυπα και κριτήρια ως αφετηρία
για τη διαδικασία θέσης στόχων.
δεσµευόµαστε να αποδεχθούµε στόχους, αξίες και χρονικά πλαίσια τα οποία
θα είναι κατάλληλα για την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο µας,
λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους-συστάσεις του Μέρους ΙΙ εντός ενός / δύο
ετών από την υπογραφή.
δεσµευόµαστε να ελέγχουµε την πρόοδο µας στην επίτευξη των στόχων.
δεσµευόµαστε σε ένα κοινό χρονικό πλαίσιο ελέγχου, µε τον πρώτο έλεγχο να
λαµβάνει χώρα το 2010 και το δεύτερο έλεγχο να λαµβάνει χώρα το 2015.

1. ∆ιακυβέρνηση
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την ενεργοποίηση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων µέσω της συµµετοχικής δηµοκρατίας.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε

1. να διασφαλίσουµε (πώς θα εκφραστεί µε τον καλύτερο τρόπο η συνεχής
βελτίωση;) ένα κοινό µακροπρόθεσµο όραµα ως τη βάση για τη δηµιουργία
µεθοδικής και ολοκληρωµένης πολιτικής.
2. να αναπτύξουµε την αντίληψη στην τοπική κοινότητα και στα πλαίσια του
δήµου.
3. να αυξήσουµε τη συµµετοχή και το διάλογο στην τοπική λήψη αποφάσεων
που αφορούν σε όλους τους τοµείς της τοπικής κοινωνίας, Η’ : να παρέχουµε
τη δυνατότητα σε όλους τους τοµείς της τοπικής κοινωνίας προκειµένου να
συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη λήψη αποφάσεων.
4. να υιοθετήσουµε ανοιχτές, υπεύθυνες και διαφανείς διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
5. να αναπτύξουµε αποτελεσµατική συνεργασία και συναδελφικότητα µε τις
άλλες πόλεις και κωµοπόλεις, µε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, τον ιδιωτικό
τοµέα και κοινοτικούς οργανισµούς, όπως και άλλες οµάδες συµφερόντων.

2. ∆ιαχείριση της Αειφορίας
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την εφαρµογή (προτάσεις για να
προσθέσουµε κάτι εδώ;) ενός αποτελεσµατικού κύκλου διαχείρισης από τη
διαµόρφωση µέχρι την εφαρµογή και την αξιολόγηση.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να ενισχύσουµε και να θέσουµε στο επίκεντρο την Ηµερήσια Τοπική ∆ιάταξη
21 ή άλλες διαδικασίες για την τοπική αειφορία.
2. να δηµιουργήσουµε µια ολοκληρωµένη διαχείριση της αειφορίας.
3. να θέσουµε στόχους στο πλαίσιο των ∆εσµεύσεων του Aalborg.
4. να επανεξετάσουµε και να ανακατανείµουµε τους προϋπολογισµούς και τα
κονδύλια ώστε να καλύψουν τις προτεραιότητες της αειφορίας.
5. να ελέγξουµε και να αξιολογήσουµε την πρόοδό µας προς την κάλυψη των
στόχων της αειφορίας.

3. Κοινά φυσικά αγαθά
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προστασία και διαφύλαξη των κοινών
φυσικών αγαθών.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να αυξήσουµε το ποσοστό των ανανεώσιµων και καθαρών µορφών
ενέργειας.

2. να βελτιώσουµε την ποιότητα των υδάτων και να προβούµε σε πιο
αποτελεσµατική χρήση τους.
3. να προωθήσουµε και να αυξήσουµε τη βιοποικιλότητα και το ενδιαφέρον για
τις περιοχές που έχουν ορισθεί ως φυσικές ζώνες και χώροι πρασίνου.
4. να βελτιώσουµε την ποιότητα του εδάφους και να διαφυλάξουµε την
παραγωγική µέσω οικολογικών µεθόδων γη.
5. να βελτιώσουµε την ποιότητα του αέρα.

4. Υπεύθυνη κατανάλωση και επιλογές τρόπου ζωής
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για προώθηση και διευκόλυνση της συνετής
χρήσης των πόρων και για προτροπή προς µία υπεύθυνη κατανάλωση.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε αναφορικά µε όλη την κοινότητα
1. να αποτρέψουµε και να µειώσουµε τα απόβλητα και να αυξήσουµε την
επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.
2. να διαχειριστούµε και να αντιµετωπίσουµε τα απόβλητα σύµφωνα µε τα
πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών.
3. να µειώσουµε την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην τοπική
κοινωνία και στα δηµοτικά κτίρια και λειτουργίες.
4. να εφοδιαζόµαστε µε αειφόρες µεθόδους.
5. να προωθήσουµε ενεργά την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.

5. Σχεδιασµός και σχέδια
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των
αστικών περιοχών προς όφελος όλων.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να αναπλάσουµε εγκαταλειµµένες ή υπανάπτυκτες περιοχές.
2. να αποτρέψουµε την άναρχη αστική ανάπτυξη.
3. να θέσουµε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των περιοχών όπου υπάρχουν
εστίες µόλυνσης σε σχέση µε τις περιοχές χωρίς ανάλογα προβλήµατα.
4. να διαφυλάξουµε την πολιτιστική κληρονοµιά των πόλεων µας.
5. να θέσουµε τις προϋποθέσεις για βιώσιµα σχέδια και δόµηση κτιρίων.

6. Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερο κυκλοφοριακό
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προώθηση των επιλογών βιώσιµης
κινητικότητα.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να µειώσουµε τη χρήση των ιδιωτικών µηχανοκίνητων µέσων µεταφοράς.
2. να αυξήσουµε τη χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών, την πεζοπορία και
την ποδηλασία.
3. να παράσχουµε ελκυστικές εναλλακτικές αντί της χρήσης των ιδιωτικών
µηχανοκίνητων οχηµάτων.
4. να αναπτύξουµε ένα σχέδιο ολοκληρωµένης και βιώσιµης αστικής
κινητικότητας.
5. να µειώσουµε τον αντίκτυπο των µέσων µεταφοράς στο περιβάλλον και την
υγεία.

7. Τοπική ∆ράση για την υγεία
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προστασία της υγείας και της
ευηµερίας των κατοίκων µας.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να εγείρουµε την αντίληψη και να λάβουµε µέτρα σχετικά µε τους
καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία.
2. να προωθήσουµε το σχεδιασµό για την υγεία στην πόλη, ο οποίος θα
προσφέρει µια ισχυρή στρατηγική για θέµατα υγείας.
3. να µειώσουµε τις ανισότητες στα θέµατα υγείας και να αντιµετωπίσουµε τη
φτώχεια, γεγονός το οποίο θα απαιτήσει συνεχή ενηµέρωση αναφορικά µε την
πρόοδο που θα επιτευχθεί.
4. να προωθήσουµε την επιρροή των θεµάτων υγείας ως µέσο, ώστε όλοι οι
τοµείς να επικεντρώσουν τις εργασίες τους σε θέµατα υγείας και ποιότητας
ζωής.
5. να κινητοποιήσουµε τους σχεδιαστές αστικού προγραµµατισµού, ώστε να
ενσωµατώσουν τα θέµατα υγείας στις στρατηγικές τους πρωτοβουλίες.

8. ∆ραστήρια και αειφόρος τοπική οικονοµία
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για τη δηµιουργία µίας δραστήριας τοπικής
οικονοµίας που παρέχει πρόσβαση στην απασχόληση χωρίς να καταστρέφει
το περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να υιοθετήσουµε µέτρα που δίνουν κίνητρα και υποστηρίζουν την τοπική
απασχόληση και τις νέες επιχειρήσεις.
2. να συνεργαστούµε µε τις τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση και την
εφαρµογή καλών πρακτικών.
3. να αναπτύξουµε και να εφαρµόσουµε αρχές αειφορίας για την τοποθεσία
των επιχειρήσεων.
4. να στρέψουµε τις αγορές προς τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα.
5. να προωθήσουµε τον αειφόρο τοπικό τουρισµό.

9. Κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για τη διασφάλιση της ύπαρξης κοινοτήτων
που παρέχουν ανοχή και στήριξη.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να λάβουµε µέτρα για την ανακούφιση της φτώχειας.
2. να διασφαλίσουµε την ισότητα πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες, την
παιδεία, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση.
3. να καλλιεργήσουµε την κοινωνική ανοχή.
4. να βελτιώσουµε την ασφάλεια στην κοινότητα, όπως και την αίσθηση της
ασφάλειας των ατόµων.
5. να διασφαλίσουµε καλές συνθήκες στέγασης και διαβίωσης.

10. Τοπική ∆ράση για την Παγκόσµια Κοινότητα
Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποδεχόµαστε και
αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για ανάληψη τοπικής δράσης αναφορικά µε
την παγκόσµια ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια, δεσµευόµαστε
1. να ενισχύσουµε τη διεθνή συνεργασία.

2. να µειώσουµε τον αντίκτυπο στο παγκόσµιο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο
κλίµα.
3. να προωθήσουµε τη διάθεση και κατανάλωση των προϊόντων του θεµιτού
εµπορίου.
4. να ενισχύσουµε τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέµατα (?)
5. να ενισχύσουµε τη διεθνή συνεργασία ανάµεσα στις πόλεις και να
αναπτύξουµε τοπικές απαντήσεις σε διεθνή προβλήµατα µε τη συνεργασία
τοπικών αυτοδιοικήσεων και σχετικών µετόχων.
Υπογραφή/-ές:
Ονοµατεπώνυµο και λειτουργία/-ες µε κεφαλαία:
Τοπική/περιφερειακή κυβέρνηση/οργανισµός που εκπροσωπείται:
Τόπος και ηµεροµηνία υπογραφής:

