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Маё Пагадненне - Палітыка звестак 

 

1. Мэта і сфера прымянення палітыкі звестак 

1. Еўрапейская Камісія заснавала Пагадненне Мэраў у 2008, каб ухваліць і падтрымаць 

дзеянні, якія мясцовыя ўлады прадпрымаюць дзеля планавання і рэалізацыі палітыкі ў 

сферы ўстойлівай энергетыкі і клімату. Гэтая ініцыятыва паслядоўна разгортваецца ў 

некалькіх рэгіёнах свету, складаючыся з рэгіянальных “раздзелаў”, кожны з якіх 

падтрымлівае сакратарыят, фінансаваны Еўрапейскай Камісіяй,  

у далейшым: “Рэгіянальныя Пагадненні”. 

2. Усе Рэгіянальныя Пагадненні разам цяпер складаюць Глабальнае Пагадненне Мэраў па 

клімаце і энергіі — міжнародны альянс гарадоў і мясцовых адміністрацый, якія 

падзяляюць стратэгічнае бачанне і абавязацельтвы па паскарэнні амбіцыйных і 

вымяральных кліматычных і энергетычных ініцыятыў, здольных прывесці да інклюзіўнай, 

справядлівай і ўстойлівай да кліматычных змен будучыні з нізкімі выкідамі парніковых 

газаў і такім чынам дапамагаюць дасягнуць і перасягнуць мэты Парыжскага Пагаднення.  

у далейшым: “Глабальнае Пагадненне”. 

Падрабязней пра структуру Глабальнага Пагаднення і яго рэгіянальных і нацыяльных 

адгалінаванняў гл. у Дадатку І.  

3. Гэтая Палітыка Звестак усталёўвае правілы, якія Еўрапейская Камісія прымяняе для 

збору, апрацоўкі, абмену, пашырэння і публікацыі звестак мясцовых і рэгіянальных 

адміністрацый і іншых арганізацый ў межах Рэгіянальных Пагадненняў,  

у далейшым: “Палітыка звестак”.  

4. У рамках працы Рэгіянальных Пагадненняў Еўрапейская Камісія збірае, апрацоўвае, 

распаўсюджвае і публікуе звесткі, у прыватнасці, пра:  

- мясцовую кліматычную і энергетычную стратэгію (бачанне, мэтавыя паказчыкі і 

абавязацельствы, адміністрацыйную структуру, колькасць штату, уключанасць 

зацікаўленых бакоў, бюджэт), прадстаўленыя пераважна ў планах дзеянняў;  

- аб’ёмы прадукавання і канчатковага спажывання энергіі, а таксама звязаныя з гэтым 

выкіды CO2 (парніковага газу) у разрэзе па энерганосьбітах і сектарах, паводле 

звестак за “базавы” год і гады, у якіх адбываўся маніторынг;  

- галоўныя кліматычныя ўразлівасці і небяспекі, іхны уплыў і ацэнку іх рызыкі; 

- ключавыя дзеянні па змякчэнні наступстваў і адаптацыі да кліматычных змен, а 

таксама выдаткі і тэрміны рэалізацыі гэтых мер, зацікаўленыя бакі і ацэнку 

ўздзеянняў,  

у далейшым: “Звесткі Пагаднення”  
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5. Звесткі Пагаднення збіраюцца праз абароненую паролем платформу, 
 
у далейшым: “Маё Пагадненне”,  

даступную праз публічныя вэб-сайты Рэгіянальных Пагадненняў1.  

6. Звесткі Пагаднення могуць публікавацца на агульнадаступных сайтах Рэгіянальных 

Пагадненняў, а таксама на Партале Адкрытых Звестак Еўрапейскага Саюза 

(https://data.europa.eu/euodp/en/home), альбо на сайце Еўрапейскай Камісіі (напрыклад, 

https://ec.europa.eu/jrc/en). 

7. Аб’яднаны Даследчы Цэнтр Еўрапейскай Камісіі апрацоўвае звесткі, каб ацаніць 

індывідуальныя планы дзеянняў (так званыя Планы па ўстойлівай энергіі і клімаце), 

публікаваць найлепшыя прыклады і аналізаваць абагульненыя вынікі. 

8. У межах Рэгіянальных і Глабальнага Пагадненняў Еўрапейская Камісія супрацоўнічае з 

партнёрскімі ўстановамі, асацыяцыямі, кансультантамі і кампаніямі, якія ўпаўнаважаныя 

Службамі Еўрапейскай Камісіі,  

у далейшым: “Упаўнаважаныя Партнёры”.  

Спіс Упаўнаважаных Партнёраў, а таксама апісанне маштабу абмену Звесткамі і спасылкі 

на палітыку Упаўнаважаных Партнёраў адносна звестак знаходзяцца ў Дадатку ІІ.  

9. Па змоўчанні, усе Звесткі Пагаднення лічацца “адкрытымі звесткамі”. Гэта азначае, што 

Звесткі Пагаднення маюць быць адкрытымі (апублікаванымі і даступнымі для паўторнага 

выкарыстання як ў камерцыйных, так і ў некамерцыйных мэтах), своечасовымі, поўнымі, 

даступнымі і прыдатнымі для карыстання, параўнальнымі і аперацыйна-сумяшчальнымі. 

Яны павінны судзейнічаць паляпшэнню кіравання, грамадскай актыўнасці, інклюзіўнага 

развіцця і інавацый2. 

 

2. Крыніцы і якасць Звестак Пагаднення  

1. Звесткі Пагаднення маюць крыніцай:  

a) органы улады, размешчаныя у Еўрапейскім Саюзе, адпаведна разуменню Дырэктывы 

2003/98/EC па паўторным выкарыстанні інфармацыі дзяржаўнага сектара (далей: 

Дырэктыва 2003/98);  

b) органы улады, размешчаныя па-за Еўрапейскім Саюзам;  

                                                           
1 Галоўная старонка платформы “Маё Пагадненне” - http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing 

2 Гл. міжнародную Хартыю Адкрытых Звестак: https://opendatacharter.net/principles/.  

https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://ec.europa.eu/jrc/en).
http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://opendatacharter.net/principles/


 

 

3 

 

якія далучыліся да любога Рэгіянальнага Пагаднення праз афіцыйную працэдуру 

падпісання3,  

у далейшым: “Падпісанты”; а таксама 

c) суб-нацыянальныя ўлады, альбо іншыя некамерцыйныя арганізацыі, размешчаныя як на 

тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, так і па-за ім, якія далучыліся да Рэгіянальных 

Пагадненняў у якасці Органаў Падтрымкі4, аказваюць Падпісантам канкрэтную 

падтрымку і дапамагаюць ім падаваць Звесткі Пагаднення на платформу “Маё 

Пагадненне”,  

у далейшым ”Органы Падтрымкі”; а таксама 

d) Упаўнаважаныя Партнёры, якія падпарадкоўваюцца правілам, што датычацца іхнай 

дзейнасці.  

2. Звесткі Пагаднення перадаюцца ў Еўрапейскую Камісію праз платформу “Маё 

Пагадненне”, якая дазваляе непасрэдную перадачу Звестак Пагаднення Еўрапейскай 

Камісіі альбо яе Упаўнаважаным Партнёрам.   

3. Абмен Звесткамі Пагаднення з Еўрапейскай Камісіяй і яе Упаўнаважанымі Партнёрамі 

адбываецца на добраахвотнай аснове, як вызначаецца ў працэсе падпісання і як апісана 

ў “Парадку справаздачнасці”5. Падпісанты і Органы Падтрымкі нясуць адказнасць за 

законнасць перадачы звестак Еўрапейскай Камісіі і яе Упаўнаважаным Партнёрам, а 

менавіта за яе адпаведнасць:  

i. Рэжыму доступу дзяржаў-удзельніц ЕС, які ўсталяваны адпаведна з Арт. 4 

Дырэктывы 2003/98 у выпадку Звестак Пагаднення, якія паходзяць з ЕС;  

ii. Іншым нацыяльнальным рэжымам доступу да звестак - для Падпісантаў і 

Органаў Падтрымкі, якія паходзяць не з ЕС. 

 

4. Падпісанты і Органы Падтрымкі павінны забяспечыць добрую якасць, дакладнасць і 

рэгулярнае абнаўленне Звестак Пагаднення.  

5. Дзеля далейшага паляпшэння агульнай якасці, Службы Еўрапейскай Камісіі і іх 

Упаўнаважаныя Партнёры могуць уносіць у Звесткі Пагаднення наступныя змены: 

i. выдаляць памылкі ці няправільныя звесткі; 

ii. дадаваць новыя элементы ці функцыянал6. 

                                                           
3 Напрыклад працэс падпісання Еўрапейскага Пагаднення Мэраў апісаны тут: 

https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html 

4 Напрыклад так званыя “Каардынатары” і “Прыхільнікі” у межах Еўрапейскага Пагаднення Мэраў 

5 Гл.даведачныя матэрыялы платформы “Маё Пагадненне” (г.зн Шаблон справаздачнасці Пагаднення і  

звязаныя з ім Інструкцыі па справаздачнасці): https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html 

6 Напрыклад: узроўні Наменклатуры тэрытарыяльных адзінак для статыстыкі (NUTS), Цеплавыя градуса-

дні (HDD) і г.д.  

https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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3. Выкарыстанне Звестак Пагаднення службамі Еўрапейскай Камісіі  

1. Пасля праверкі на якасць Звесткі Пагаднення могуць публікавацца і рэгулярна 

абнаўляцца як адкрыты набор звестак, адпаведна Артыкулу 1.6, які павінен служыць 

асновай для далейшай публікацыі і распаўсюду.  

2. Звесткі Пагаднення можна публічна распаўсюджваць шляхам публікацыі копій 

(друкаваных ці электронных). 

3. Звесткі Пагаднення таксама могуць паведамляцца публіцы (праз Інтэрнэт, ці іншым 

чынам), у тым ліку праз парталы ці сістэмы “адкрытых звестак”, уключаючы ўжо існуючыя 

базы звестак ці індэксы, а таксама шляхам аб’яднання з іншымі звесткамі. 

4. Як выцякае з вышэйзгаданых пунктаў 1, 2 і 3, Звесткі Пагаднення, іхныя часткі, камбінацыі 

альбо разнастайныя ілюстрацыі маюць быць даступнымі:  

i. публіцы - бясплатна  

ii. трэцім бакам для камерцыйнага і некамерцыйнага выкарыстання. 

 

Ад атрымальнікаў Звестак Пагаднення патрабуецца заўважным чынам атрыбутаваць і 

пазначаць платформу “Маё Пагадненне” ў якасці крыніцы Звестак Пагаднення. 

 

4. Выкарыстанне звестак Упаўнаважанымі Партнёрамі  

1. Упаўнаважаных Партнёраў могуць прызначаць толькі службы Еўрапейскай Камісіі, якія 

кіруюць Рэгіянальнымі Пагадненнямі. Сферы іхных кампетэнцый могуць адрознівацца, 

адпаведна рашэнням служб Еўрапейскай Камісіі.  

2. Упаўнаважаныя Партнёры павінны прытрымлівацца пагадненняў з Еўрапейскай 

Камісіяй, адпаведных правілаў дадзенай Палітыкі Звестак, законаў ЕС і нацыянальных 

заканадаўстваў7.  

3. Упаўнаважаныя Партнёры могуць выконваць са Звесткамі Пагаднення адну ці больш з 

наступных аперацый:  

a. рабіць іх даступнымі для свайго штату, а таксама асоб і арганізацый, якія працуюць 

на Упаўнаважаных Партнёраў, альбо ад іх імя ў мэтах далейшага аналізу; 

b. усталёўваць, захоўваць/архіваваць, загружаць;  

c. упарадкоўваць, кампіляваць, камбінаваць, рабіць вытрымку;  

d. капіраваць, рэпрадукаваць цалкам ці часткова з неабмежаванай колькасцю копій; 

e. скарачаць, падсумоўваць;  

                                                           
7 Напрыклад Агульнага рэгламенту па абароне асабістых звестак – GDPR (гл.пункт “апрацоўка асабістых 

звестак” дадзенай Палітыкі Звестак). 
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f. дадаваць новыя элементы, такія як метазвесткі ці звязаныя звесткі, легенды, 

рэзюмэ, графіку, подпісы і г.д.;  

g. вылучаць частку альбо дзяліць на часткі;  

h. перакладаць на іншыя мовы;  

i. апрацоўваць і курыраваць. 

 

4. Спіс Упаўнаважаных Партнёраў прыведзены ў Дадатку ІІ. 

 

 

5. Канфідэнцыйныя Звесткі Пагаднення  

1. У якасці выключнага адступлення ад Артыкула 3, Падпісантам і Органам Падтрымкі 

дазваляецца патрабаваць у Еўрапейскай Камісіі альбо яе Упаўнаважаных Партнёраў 

абмежаваць апрацоўку Звестак Пагаднення, галоўным чынам на падставе 

нацыянальных правілаў, якія датычацца распаўсюду публічных звестак. Гэта азначае 

Звесткі Пагаднення, якія паходзяць з ЕС і застаюцца па-за межамі Дырэктывы 2003/98, 

як прадугледжана ў яе Арт.1, пар.2, альбо іншых нацыянальных правілаў краін, якія не 

ўваходзяць у ЕС, 

 
у далейшым: “Канфідэнцыйныя Звесткі”.  

2. У выпадку, калі Падпісанты альбо Органы Падтрымкі жадаюць, каб Еўрапейская Камісія 

і яе Упаўнаважаныя Партнёры разглядалі частку Звестак Пагаднення як Канфідэнцыйныя 

Звесткі, яны мусяць паведаміць пра гэтае жаданне Еўрапейскай Камісіі ці яе 

Упаўнаважанаму Партнёру непасрэдна праз апісваемую платформу (“Маё Пагадненне”), 

альбо электронным лістом на адрас data-policy@eumayors.eu. 

3. Канфідэнцыйныя Звесткі нельга перадаваць і распаўсюджваць любым іншым трэцім 

бакам. 

4. Канфідэнцыйныя Звесткі будуць выкарыстоўвацца толькі ў абагульненым аналізе, такім 

чынам, каб апублікаваныя абагульненыя аналізы не дазавалялі звязаць паходжанне 

Канфідэнцыйных Звестак з любым канкрэтным органам ўлады ці арганізацыяй. 

5. Працэдура пазначэння Звестак Пагаднення ў якасці Канфідэнцыйных Звестак можа 

змяніцца ў будучым. У такім выпадку новыя правілы, якія датычацца Канфідэнцыйных 

Звестак, павінны распаўсюджвацца толькі на новыя Канфідэнцыйныя Звесткі, а не на 

Канфідэнцыйныя Звесткі паданыя раней. Падпісантам неабходна правяраць сайт 

Пагаднення на апошнія абнаўленні.   

6. Палітыка Звестах не ўтрымлівае прадузятасці да існуючых правілаў, якія датычацца 

доступу да публічных дакументаў, доступу да інфармацыі пра навакольнае асяроддзе 

(уключаючы Дырэктыву INSPIRE) альбо іншае падобнае заканадаўства. 

7. Падпісанты, Каардынатары або Прыхільнікі Пагаднення, якія патрабуюць, каб частка 

паданых імі Звестак Пагаднення былі класіфікаваныя як Канфідэнцыйныя Звесткі, могуць 

у любы час абмеркаваць статус і аб’ём Канфідэнцыйных Звестак з Еўрапейскай Камісіяй 

альбо яе Упаўнаважанымі Партнёрамі праз электронную пошту: data-

policy@eumayors.eu.  

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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6. Апрацоўка асабістых звестак  

1. Звесткі Пагаднення могуць утрымліваць такія адзінкі інфармацыі, як імёны, адрасы 

электроннай пошты і тэлефонныя нумары асоб, што з’яўляецца асабістымі звесткамі, 

паводле разумення Агульнага рэгламенту па абароне асабістых звестак (GDPR),  

у далейшым: “Асабістыя Звесткі”.  

2. Асабістыя Звесткі павінны выкарыстоўвацца толькі ў мэтах эфектыўнага кіравання 

Рэгіянальнымі Пагадненнямі і для падтрымкі кантактаў з Падпісантамі і Органамі 

Падтрымкі.  

3. Еўрапейская Камісія і яе Упаўнаважаныя Партнёры не павінны раскрываць Асабістыя 

Звесткі трэцім бакам без згоды на тое суб’ектаў звестак.  

4. Падпісанты і Органы падтрымкі адказваюць за законны абмен Асабістых Звестак з 

Еўрапейскай Камісіяй. Еўрапейская Камісія нясе адказнасць за апрацоўку Асабістых 

Звестак згодна з Рэгламентам 2018/1725 ад 23 кастрычніка 2018 года па абароне 

фізічных асоб у справах апрацоўкі асабістых звестак установамі, органамі, офісамі і 

агенцыямі ЕС і вольным перамяшчэнні падобных звестак8.  

5. Упаўнаважаныя Партнёры павінны адказваць за апрацоўку Асабістых Звестак у 

адпаведнасці з Агульным Рэгламентам па абароне асабістых звестак (GDPR)9. 

 

7. Інтэлектуальная ўласнасць і права ўласнасці на звесткі  

1. Калі Звесткі Пагаднення падлягаюць абароне інтэлектуальнай уласнасці, Падпісант 

альбо Орган Падтрымкі паводле гэтага дакумента дае Еўрапейскай Камісіі не-

эксклюзіўную, глабальную ліцэнзію на выкананне усіх дзеянняў, дазволеных паводле 

дадзенай Палітыкі Звестак Еўрапейскай Камісіяй, альбо, ад яе імя, Упаўнаважанымі 

Партнёрамі, на ўвесь тэрмін абароны інтэлектуальнай уласнасці на Звесткі Пагаднення - 

без выплаты ліцэнзійных адлічэнняў. 

2. Права ўласнасці на Звесткі Пагаднення, калі такое існуе, застаецца ў Падпісантаў, 

Органаў Падтрымкі ці іншых ўладальнікаў звестак і не пераходзіць да Еўрапейскай Камісіі 

ці яе Упаўнаважаных Партнёраў.  

 

                                                           
8 Рэгламент (ЕС) 2018/1725 Еўрапейскага Парламента і Еўрапейскай Рады ад 23 кастрычніка 2018 па 

абароне фізічных асоб у справе апрацоўкі асабістых звестак установамі, органамі, офісамі і агенцыямі ЕС, 
і па вольным перамяшчэнні падобных звестак, які адмяняе Рэгламент (ЕК) 45/2001 і Рашэнне 1247/2002/EC 
(тэкст, які адносіцца да  Еўрапейскай Эканамічнай Зоны). OJ L 295, 21.11.2018, p. 39–98.   

9 Рэгламент (ЕС) 2016/679  Еўрапейскага Парламента і Еўрапейскай Рады ад 27 красавіка 2016 пра абарону 

фізічных асоб у справе апрацоўкі асабістых звестак і вольнага перамяшчэння падобных звестак, які 
адмяняе Дырэктыву 95/46/EC (Агульны рэгламент па абароне асабістых звестак). (Тэкст рэлевантны для 
Еўрапейскай Эканамічнай Зоны). OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 
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8. Уступленне ў сілу, прымяненне і спыненне дзеяння 

1. Дадзеная Палітыка Звестак замяняе папярэднюю Палітыку Прыватнасці ініцыятывы 

“Пагадненне Мэраў”10 і распаўсюджваецца на Звесткі Пагаднення, якія перадаюцца 

Падпісантамі ці Органамі Падтрымкі з моманту падачы іх праз платформу “Маё 

Пагадненне”, а таксама, рэтраактыўна, на Звесткі Пагаднення, якія Падпісанты і Органы 

Падтрымкі перадалі праз платформу “Маё Пагадненне” раней.  

2. Дадзеная Палітыка Звестак павінна лічыцца прынятай Падпісантам ці Органам 

Падтрымкі праз 1 месяц пасля яе дзейснага прымання, калі толькі Падпісант ці Орган 

падтрымкі не вырашыць адмовіцца ад Палітыкі Звестак. Прыманне лічыцца адбыўшымся 

пасля атрымання электроннага ліста ад Сакратарыята Еўрапейскага Пагаднення Мэраў 

на электронны адрас кантактнай асобы, які паведаміў Падпісант ці Орган Падтрымкі. Калі 

электронны адрас недаступны, то прыняцце лічыцца адбыўшымся, пасля таго, як 

сакратарыят адправіць ліст на электронны адрас, змешчаны ў аўтаматычным ці 

асабістым зваротным электронным лісце, атрыманым ад Падпісанта ці Органа 

Падтрымкі.  

Калі Падпісант ці Орган Падтрымкі вырашае адмовіцца ад Палітыкі Звестак, Еўрапейская 

Камісія і Падпісант ці Орган Падтрымкі павінны прыкласці ўсе намаганні, каб вырашыць 

праблемы, што ўзнікаюць перад Падпісантам ці Органам Падтрымкі і знайсці рашэнне, 

якое б дазволіла Падпісанту застацца удзельнікам адпаведнага Рэгіянальнага 

Пагаднення. Гэты працэс не павінен займаць больш за 3 месяцы.   

3. Асабістыя Звесткі, перададзеныя Еўрапейскай Камісіі ці яе Упаўнаважаным Партнёрам 

пасля далучэння да адпаведнага Рэгіянальнага Пагаднення павінны і надалей 

разглядацца як такія. 

4. Калі Падпісант ці Орган Падтрымкі прыпыняе ўдзел у адпаведным Рэгіянальным 

Пагадненні ў якасці падпісанта, Палітыка Звестак перастае прымяняцца. У выпадку 

прыпынення ўдзелу, Падпісант ці Орган Падтрымкі могуць запатрабаваць, каб яго 

профіль быў выдалены з публічнага вэб-сайту адпаведнага Рэгіянальнага Пагаднення. 

Звесткі пагаднення, перададзеныя Падпісантам ці Органам Падтрымкі да прыпынення 

ўдзелу, будуць і надалей падпарадкоўвацца Палітыцы Звестак і могуць і надалей 

выкарыстоўвацца Еўрапейскай Камісіяй і яе Упаўнаважанымі Партнёрамі ў адпаведнасці 

з Палітыкай Звестак, без абмежаванняў у часе, у асаблівасці, калі яны агрэгаваныя ці 

іншым чынам скамбінаваныя са Звесткамі Пагаднення, што паступілі ад іншых 

Падпісантаў ці Органаў Падтрымкі, якія не прыпынялі свайго удзелу ў Пагадненні.  

Адпаведна абставінам, ліцэнзія на права інтэлектуальнай уласнасці на Звесткі 

Пагаднення застаецца ў сіле да канца тэрміна прававой абароны Звестак Пагаднення. 

5. Дадзеная Палітыка Звестак можа падлягаць далейшым зменам. У такім выпадку, 

Падпісанты ці Органы Падтрымкі павінны быць паінфармаваныя праз адпаведныя сродкі, 

якія могуць уключаць электронную пошту і паведамленні на адпаведных сайтах 

                                                           
10 https://www.covenantofmayors.eu/legal.html 

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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Рэгіянальных Пагадненняў, і маюць права на адмову ад Палітыкі у выпадку, калі 

Падпісант ці Орган Падтрымкі супраць падобных змен. 

 

9. Прававыя асновы і адмова ад адказнасці 

1. Падпісанты і Органы Падтрымкі добраахвотна далучаюцца да Рэгіянальных 

Пагадненняў. Стасункі паміж імі і Еўрапейскай Камісіяй павінны разглядацца ў святле 

прынцыпу шчырага супрацоўніцтва паводле Арт. 4, пар. 3 Дамовы аб Еўрапейскім Саюзе, 

адпаведна з якой ЕС і краіны-удзельніцы павінны пры поўнай узаемнай павазе 

дапамагаць адна адной у выкананні задач, якія выцякаюць з Дамоў. Еўрапейскі Саюз 

залежыць ад дзеянняў нацыянальных дзяржаўных ўладаў у кантэксце заканадаўства 

Еўрапейскага Саюза па рэалізацыі ўласнай палітыкі і дасягненні мэтаў, прадугледжаных 

Дамовамі Еўрапейскага Саюза.  

2. Любыя зацікаўленыя асобы - напрыклад, акадэмічныя, навуковыя і даследчыцкія 

супольнасці - могуць выкарыстоўваць апублікаваныя Звесткі Пагаднення (за 

выключэннем Асабістых Звестак) у сваіх мэтах. Еўрапейская Камісія, яе Упаўнаважаныя 

Партнёры, Падпісанты і Органы Падтрымкі не нясуць адказнасці за якасць і наступствы 

выкарыстання Звестак Пагаднення, якія сталі публічна даступнымі. 
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ДАДАТКІ 

 

I Гісторыя і структура Глабальнага Пагаднення Мэраў па клімаце і энергіі 

Еўрапейская Камісія заснавала Пагадненне Мэраў у 2008, каб дапамагчы рэалізаваць 

энергетычныя і кліматычныя мэты ЕС на 2020 год праз дзеянні на лакальным узроўні ЕС. Гэты 

рух хутка пашырыўся і ў 2015 аб’яднаўся з ініцыятывай “Мэры Адаптуюцца”, ператварыўшыся ў 

Пагадненне Мэраў па клімаце і энергіі.  

Паралельна з гэтым, Пагадненне Мэраў распаўсюдзілася спачатку на ўсходнія і паўднёвыя 

краіны-суседкі ЕС, а ў далейшым - на некалькі рэгіёнаў Азіі, Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай 

Амерыкі, у выніку чаго пры дапамозе Еўрапейскай Камісіі было заснавана некалькі Рэгіянальных 

Пагадненняў.  

Студзень 2017 адзначыўся афіцыйным пачаткам Глабальнага Пагаднення Мэраў па клімаце і 

энергіі11, якое аб’яднала дзве найбуйнейшыя у свеце ініцыятывы для гарадоў - Пагадненне 

Мэраў па клімаце і энергіі і Дамову Мэраў. Сёння Пагадненне прадстаўляе сабой найбуйнейшую 

“нізавую” ініцыятыву па энергіі і клімаце, якой кіруюць гарады і якая аб’ядноўвае муніцыпалітэты 

падпісантаў з усіх кантынентаў. 

Глабальнае Пагадненне Мэраў па клімаце і энергіі мае наступную структуру:  

- Рэгіянальныя і нацыянальныя Пагадненні, якія працуюць як нацыянальныя “раздзелы” 

Глабальнага Пагаднення, выкарыстоўваючы досвед, атрыманы Еўрапейскім Саюзам і 

іншымі краінамі. Кожным Рэгіянальным Пагадненнем кіруе фінансаваны Еўрапейскай 

Камісіяй Сакратарыят, які аказвае штодзённую падтрымку Падпісантам і Органам 

Падтрымкі адпаведнага рэгіёну ці краіны12. 

- Глабальнае Пагадненне Мэраў па клімаце і энергіі, якое аб’ядноўвае ўзгаданыя вышэй 

рэгіянальныя і нацыянальныя Пагадненні і якое падтрымліваецца Сакратарыятам 

Глабальнага Пагаднення Мэраў і яго партнёрамі.  

 

II Упаўнаважаныя Партнёры 

- Сакратарыяты Рэгіянальных Пагадненняў, фінансаваныя ЕС, зяўляюцца першаснымі 

суб’ектамі, якія аказваюць шырокі шэраг паслуг Падпісантам і Органам Падтрымкі ў 

рэгіёне. Сакратарыяты Рэгіянальных Пагадненняў збіраюць, захоўваюць, аналізуюць, 

візуалізуюць ці публікуюць Звесткі Пагаднення на рэгіянальным узроўні - згодна з іх 

абавязацельствамі адносна Асабістых і Канфідэнцыйных Звестак, як тое акрэслена ў 

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/  

12 Напрыклад: Еўрапейскае Пагадненне Мэраў азначае Еўрапейскі раздзел Глабальнага Пагаднення 

Мэраў; яно аб’ядноўвае мясцовыя ўлады, якія добраахвотна ўзялі абавязацельствы дасягнуць і 

перасягнуць мэтавыя паказчыкі ЕС па клімаце і энергіі ў Еўропе. Падтрымку яму аказвае Офіс Еўрапейскага 

Пагаднення Мэраў у Брусэлі, які падтрымлівае Еўрапейская Камісія. 

 

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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дадзеным дакуменце. Апроч гэтага, Сакратарыяту Еўрапейскага Пагаднення Мэраў 

даверана задача размяшчэння і кіравання платформай “Маё Пагадненне”, якая робіць 

Звесткі Пагаднення публічна даступнымі ў пастаянным і стабільным рэжыме, а таксама 

забяспечвае абарону ўсіх Звестак, што захоўваюцца на яе вылучаных серверах - ад імя 

Служб Еўрапейскай Камісіі. 

 

- Сакратарыят Глабальнага Пагаднення Мэраў па клімаце і энергіі спрыяе ўзгодненасці, 

вызначае сінэргію ўзаемадзеяння і пашырае абмен найлепшымі практыкамі паміж 

Рэгіянальнымі Пагадненнямі і іншымі арганізацыямі, якія падтрымліваюць кліматычныя 

дзеянні на лакальным узроўні, а таксама падтрымлівае намаганні Сакратарыятаў 

Рэгіянальных Пагадненняў. У гэтай дапаможнай ролі і ад імя Служб Еўрапейскай Камісіі, 

Сакратарыят Глабальнага Пагаднення можа дапаўняць працу Аб’яднанага Даследчага 

Цэнтра і/або сакратарыятаў Рэгіянальных Пагадненняў, аналізуючы, агрэгуючы і/або 

публікуючы наборы Звестак Пагаднення - за выключэннем Асабістых Звестак, як 

прадугледжана ў Артыкуле 6 дадзенай Палітыкі Звестак - дзеля паляпшэння заўважнасці 

дзеянняў, што прадпрымаюць Падпісанты.  

 


