DEKLARATSIOON EUROOPA ROHELISE PEALINNA AUHINNA LOOMISEST
Arvestades, et tänapäeva Euroopa on valdavalt linnaühiskond - neli viiendikku eurooplastest elab linnades;
arvestades, et enamik meie ühiskonna ees seisvaid keskkonnaprobleeme, sealhulgas üleilmse
soojenemise ohtlikud tagajärjed, on koondunud Euroopa linnadesse. Samas saavad linnadest
alguse ka algatused ja uuendused nende probleemide lahendamiseks;
arvestades, et Euroopa riigipead võtsid 2006. aasta juunis Euroopa Ülemkogul vastu laienenud Euroopa Liidu uuendatud
säästva arengu strateegia, mille eesmärk on teha kindlaks ja töötada välja meetmeid, mis aitavad ELil panna aluse nii
praeguste kui ka tulevaste põlvkondade elukvaliteedi jätkuvale parandamisele, luues jätkusuutlikke kogukondi, kus
suudetakse ressursse säästlikult majandada ja kasutada;
arvestades, et Euroopa Komisjon võttis 11. jaanuaril 2006. aastal vastu linnakeskkonna teemastrateegia, kohustudes
toetama ja julgustama Euroopa linnu terviklikumalt lähenema linnajuhtimisele, tehes linnad tervislikumateks ja
paremateks elupaikadeks ning vähendades linnade negatiivset keskkonnamõju laiemale keskkonnale;
arvestades, et Euroopa auhinna idee on pakkuda linnadele veelgi suuremat innustust keskkonnakaitse kõrge taseme
saavutamiseks ja keskkonnakvaliteedi parandamiseks,
KINNITAME MEIE, ALLAKIRJUTANUD,
Euroopa rohelise pealinna auhinna eesmärke, milleks on:
a) avaldada tunnustust linnadele, kus on järjepidevalt suudetud saavutada kõrgeid keskkonnaeesmärke;
b) innustada linnu seadma auahneid sihte, et parandada veelgi keskkonnanäitajaid ja edendada
säästvat arengut;
c) tõsta esile eeskuju, mis oleks innustuseks teistele linnadele ning edendaks parimate tavade ja kogemuste järgimist
kõigis teistes Euroopa linnades;
MEIE, ALLAKIRJUTANUD, OLEME KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:
valida üks Euroopa linn alates 2010. aastast Euroopa rohelise pealinna tiitlit kandma
- EL27, kandidaatriikide (Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Horvaatia) ja EMP riikide (Island, Norra,
Liechtenstein) seast;
tunnistada, et sõltumatu ekspertkomisjon viib läbi esialgse analüüsi, hinnates 10 keskkonnanäitaja alusel kandidaatide
andmeid ja tegevust seoses eespool nimetatud eesmärkidega, ning esitab
eelhindamisaruande koos edasipääsenud kolme linna nimega iga aasta kohta;
teha lõplik otsus Euroopa rohelise pealinna iga-aastase valiku käigus;
tagada, et valitud linnal oleks õigus kasutada ühe aasta jooksul „Euroopa rohelise pealinna"
aunimetust ning selle juurde kuuluvat logo ja kõiki reklaammaterjale;
edendada auhinna ja selle eemärkide teadvustamist ja mõistmist;
soodustada partnerlussuhete loomist, millesse on kaasatud paljud erinevad sidusrühmad;
MEIE, ALLAKIRJUTANUD, OLEME OTSUSTANUD EDENDADA JA TUNNUSTADA KOHALIKE OMAVALITSUSTE PÜÜDLUSI
LINNAKESKKONNA PAREMAKS MUUTMISEL JA SOODUSTADA LINNAEHITAJATE TIHEDAMAT KAASALÖÖMIST SÄÄSTVA
ARENGU IDEE RAKENDAMISEL.
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