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Část I
Souhlasné prohlášení Udržitelný rozvoj evropských měst
I.1. Role evropských měst
My, evropská města, signatáři této Charty, prohlašujeme, že v toku dějin naše města
existovala v rámci říší i mimo ně, v národních státech a režimech, a přežívala jako centra
společenského života, ekonomických procesů, jako strážci kultury, dědictví a tradice. Spolu s
rodinami a okolím byla města základními prvky našich společností a států. Města byla také
středisky průmyslu, umění, obchodu, vzdělání a vlád.
Chápeme, že náš současný městský životní styl, zvláště s našimi modely dělby práce a
pracovních funkcí, využití půdy, dopravy, průmyslové výroby, zemědělství, aktivit volného
času a takto daným životním standardem, nás činí v podstatě zodpovědnými za mnohé
problémy životního prostředí, které před lidstvem vyvstávají. Toto obzvláště souvisí s tím, že
80% evropské populace žije v městských oblastech.
Poznali jsme, že všichni v současnosti žijící lidé, tím méně pak budoucí generace, nemohou
využívat zdroje v průmyslových zemích na nynější úrovni bez poškození přírodního
bohatství.
Jsme přesvědčeni, že udržitelný lidský život na této zeměkouli nemůže být dosažen bez
udržitelného rozvoje místních komunit. Místní úřady mají blízko k místům vzniku problémů
životního prostředí a nejblíže k obyvatelům, a podílí se s vládami na zodpovědnosti v
každém úsilí o dobrou existenci lidstva a přírody. Proto jsou města klíčovými prvky v procesu
změn životních stylů, výroby, spotřeby a městského prostředí.
I.2. Pojmy a principy udržitelného rozvoje
My, města, chápeme, že idea udržitelného rozvoje nám pomáhá založit náš životní standard
na únosné přírodní kapacitě. Snažíme se o dosažení sociální spravedlnosti, udržitelné

ekonomiky a životního prostředí. Sociální spravedlnost bude muset být nutně založena na
ekonomické udržitelnosti a lidské spravedlnosti, které vyžadují udržitelný rozvoj životního
prostředí.
Udržitelnost prostředí znamená ochranu přírodního bohatství, a požadavek, aby stupeň
využívání obnovitelných surovin, vody a zdrojů energie nepřevýšil stupeň, kdy mohou být
ještě přírodními systémy obnoveny, a dále aby stupeň naší spotřeby neobnovitelných zdrojů
nepřekročil stupeň, kdy mohou být nahrazeny obnovitelnými zdroji v mezích udržitelného
rozvoje. Udržitelnost prostředí také znamená, že stupeň emitovaných znečišťujících látek
nepřevyšuje schopnost ovzduší, vody a půdy je pohltit a zpracovat.
V neposlední řadě je v rámci udržitelnosti prostředí nezbytná ochrana rozmanitosti, lidského
zdraví a kvality ovzduší, vody a půdy na stupni, který vyhovuje lidskému životu a jeho
existenci, i životu živočichů a rostlin pro všechny věky.
I.3. Místní strategie pro udržitelný rozvoj
My, města, jsme přesvědčena, že město je jednak největším prvotním původcem mnoha
nerovnovážných stavů v architektuře, sociálních podmínkách, ekonomice, politice, přírodních
zdrojích a životním prostředí, jež poškozují náš moderní svět, a naopak nejmenší jednotkou,
ve které mohou být tyto problémy smysluplně vyřešeny integrovaným, holistickým a
udržitelným způsobem. Protože je každé město odlišné, musíme najít své individuální cesty
vedoucí k udržitelnému rozvoji. Spojíme principy udržitelnosti v našich politikách a budeme
vytvářet příslušné pozice našich měst na základě místních přiměřených strategiích.
I.4. Udržitelný rozvoj jako tvořivý, místní proces usilující o rovnováhu
My, města, si uvědomujeme, že udržitelnost není ani vize, ani nezměnitelný stav, ale tvořivý
místní proces snažící se o rovnováhu, který je rozšířen do všech oblastí místního
rozhodování. Zajišťuje zpětnou vazbu v řízení města, jehož činnosti směřují buď k rovnováze
městského ekosystému nebo ji narušují. Město je vnímáno jako organický celek a účinnost
všech významných aktivit je výrazná pokud je řízení města založeno na informacích
získaných v tomto procesu. Skrze takovýto proces jsou městu i obyvatelstvu umožněny volby
na základě informovanosti. V rámci řídícího procesu, který vychází ze zásad udržitelného
rozvoje, mohou být učiněna rozhodnutí, která nejenom reprezentují současné zájmy, ale i
zájmy budoucích generací.
I.5. Řešení problémů vyjednáváním navenek
My, města, uznáváme, že město si nesmí dovolit přenášet své problémy do širokého okolí
nebo do budoucnosti. Proto musí být veškeré problémy či nerovnovážnosti města přivedeny
k rovnováze buď uvnitř města samého nebo s využitím poněkud většího systému na
regionální nebo národní úrovni. To je podstatou vnějšího vyjednávání. Použití tohoto principu
poskytuje každému městu velkou volnost při stanovení typu jeho aktivit.
I.6. Udržitelný ekonomický rozvoj města
My, města, jsme si vědoma, že limitujícími faktory našeho ekonomického rozvoje se stal
přírodní kapitál, jako je atmosféra, půda, voda a les. Proto musíme investovat do tohoto
kapitálu. V pořadí důležitosti to vyžaduje:
•

investice do zachování stávajícího přírodního kapitálu, jako jsou zásoby podzemních
vod, půda, stanoviště vzácných druhů

•
•

•

podpora růstu přírodního kapitálu omezením současné úrovně jeho exploatace, např.
využíváním obnovitelných zdrojů energie
investice do snižování tlaku na přírodní kapitál rozšiřováním uměle vytvářeného
přírodního prostředí, jako jsou např. městské parky sloužící pro rekreaci a snižující
tlak na přirozené lesy, a
zvyšování efektivity využívání produktů, jako jsou např. energeticky úsporné budovy,
environmentálně šetrná městská doprava.

I.7. Sociální podmínky pro trvalou udržitelnost města
My, města, si uvědomujeme, že chudí jsou nejvíce ohrožování environmentálními problémy
(jako je hluk a znečištěné ovzduší z dopravy, nedostatek estetických hodnot, nezdravé
bydlení, nedostatek volného prostranství) a zároveň nemají schopnost je sami řešit. Nerovné
rozdělení bohatství působí jednak neudržitelné chování, jednak znesnadňuje provedení
změn. Snažíme se integrovat základní lidské sociální potřeby, stejně jako péči o zdraví,
zaměstnanost a programy bydlení do ochrany životního prostředí. Chceme se použit z
prvotních zkušeností s trvale udržitelným způsobem života tak, abychom skutečně přispěli ke
zkvalitnění života občanů, a nikoli pouze maximalizovali spotřebu.
Budeme se snažit vytvářet pracovní místa, která přispějí k trvalé udržitelnosti města a
zároveň sníží nezaměstnanost. Při snaze o přilákání nebo vytvoření pracovních míst
budeme posuzovat každý podnikatelský záměr podle kritérií trvalé udržitelnosti, abychom
podpořili vytváření dlouhodobých pracovních míst a výrobu zboží s dlouho dobou spotřeby v
souladu s principy trvalé udržitelnosti.
I.8. Trvale udržitelné využívání půdy
My, města, si uvědomujeme důležitost efektivního využívání půdy a vytvoření takové
územně plánování politiky našich místních samospráv, která bude obsahovat strategické
environmnetální posouzení všech záměrů. Měli bychom využít možností efektivní veřejné
dopravy a efektivního využívání energie, které poskytuje vysoká hustota zástavby, ovšem při
zachování lidských rozměrů rozvoje. Jak při programech obnovy starých částí, tak při
plánování nových čtvrtí se budeme snažit o kombinování funkcí a tak snižovat potřebu
mobility. Vědomí spravedlivé meziregionální závislosti by nám mělo umožnit vyvážit toky
mezi městem a venkovem a předejít tomu, aby města neúměrně čerpala zdroje z okolních
oblastí.
I.9. Vzorce trvale udržitelné městské mobility
My, města, budeme usilovat o zlepšení přístupnosti a udržení sociálního blaha a městského
životního stylu s menším množstvím potřebného transportu. Víme, že omezení vynucené
mobility a zastavení podpory nadbytečného používání motorových vozidel je nezbytností v
trvale udržitelném městě. Měli bychom dát přednost ekologičtějším způsobům dopravy
(zejména chůzi, cyklistice, veřejné dopravě) a v našich plánem maximálně využít kombinace
těchto způsobů dopravy. Individuální motorizovaná doprava ve městě musí mít pouze
doplňkovou funkci pro zabezpečení místních služeb a udržení ekonomické aktivity města.
I.10.Zodpovědnost vůči globálnímu klimatu
My, města, víme, že významné nebezpečí, které představuje globální oteplování pro přírodu,
člověkem vytvořené prostředí i budoucnost lidstva, vyžaduje co nejrychlejší odezvu
dostatečnou pro stabilizaci a redukci emisí skleníkových plynů do atmosféry. Je důležité
chránit globální zdroje biomasy, jak lesy, tak fytoplankton, které hrají zásadní roli v zemském
uhlíkovém cyklu. Zamezení emisím z fosilních paliv bude vyžadovat koncepty a iniciativy

založené na důkladném pochopení jak alternativ, tak i městského prostředí jako
energetického systému. Jedinou trvale udržitelnou alternativou jsou obnovitelné zdroje
energie.
I.11. Prevence znečištění ekosystémů
My, města, jsme si vědomi toho, že do ovzduší, vod, půdy a potravy se dostává stále více a
více jedovatých a nebezpečných látek, které v rostoucí míře ohrožují lidské zdraví a
ekosystémy. Podnikneme všechny kroky pro to, aby další znečišťování bylo zastaveno a aby
mu bylo zamezeno u zdroje.
I.12.Místní samospráva jako podmínka
My, města, věříme, že máme sílu, znalosti i tvořivý potenciál, abychom vytvořili cesty k trvale
udržitelnému životu a vedli naše města po nich. Jako demokraticky zvolení zástupci našich
místních společenství jsme připraveni převzít zodpovědnost za úkol přetvořit naše města v
města trvale udržitelná. Míra, s níž jsou města schopna reagovat na tuto výzvu, záleží na
rozsahu kompetencí daných samosprávám na základě principu subsidiarity. Je nezbytné,
aby na místní úrovni zůstal dostatek pravomocí a aby měly místní samosprávy solidní
finanční podmínky.
I.13. Obyvatelé jako klíčové prvky a vtažení veřejnosti do projektu
My, města se zaručujeme plnit mandát daný programem Agenda 21, v Rio de Janeiro, a
postupovat v rámci rozvoje našich plánů Lokální Agendy 21 společně se všemi stranami
našich obcí - obyvateli, podniky a zájmovými skupinami. Uvědomujeme si nutnost rozšířit
mezi všemi těmito stranami výzvu k zodpovědnosti za uskutečnění Pátého
environmentálního akčního programu Evropské unie, daného heslem "Směrem k
udržitelnému rozvoji". Proto založíme své snahy na spolupráci mezi všemi zúčastněnými
stranami. Zajistíme, aby všichni obyvatelé a zájmové skupiny měli přístup k informacím a
mohly se podílet na místním rozhodování. Budeme hledat příležitosti pro osvětu a školení o
udržitelném rozvoji, a to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro zvolené zástupce a
úředníky místních úřadů.
I.14. Nástroje pro udržitelný rozvoj v řízení města
My, města, se zaručujeme využít dostupné politické i technické nástroje k přiblížení
ekosystému řídící oblasti města. Použijeme širokou řadu nástrojů, včetně sběru a zpracování
dat, dále plánování v životním prostředí, regulační, ekonomické a komunikační nástroje, jako
jsou například nařízení, daně a poplatky, a také mechanismy, které zahrnují účast veřejnosti.
Snažíme se o vytvoření nového rozpočtového systému, který dovolí hospodaření s našimi
přírodními zdroji tak ekonomicky, jak hospodaříme se zdroji "umělými", například s penězi.
Víme, že musíme založit tvorbu naší politiky a řídícího úsilí, zejména monitorování našeho
životního prostředí, kontrolu, zdaňování, účtování, rozvahové a informační systémy, na
různých typech indikátorů, které zahrnují kvality městského prostředí, městských toků a
modelů, přičemž nejdůležitějšími jsou indikátory udržitelného rozvoje městských systémů.
My, města, si uvědomujeme, že v mnoha evropských městech již byla úspěšně aplikována
celá řada politických rozhodnutí a aktivit s pozitivními ekologickými výsledky. Avšak přestože
jsou tyto nástroje účinné pro snižování tlaku neudržitelného rozvoje, samy v sobě neobrací
celkový směr společnosti. Avšak města mají ještě stále silnou ekologickou základnu a tím
danou skvělou možnost prvního kroku v integraci svých politik a aktivit v rámci procesu

hospodaření města, a v tomto procesu jsme vyzýváni rozvíjet své vlastní strategie, zkoušet
je v praxi a podílet se o zkušenosti.

Část II
Kampaň za udržitelný rozvoj evropských měst
My, města, signatáři této Charty, se budeme vzájemně učit ze zkušeností a úspěšných
lokálních příkladů. Budeme se navzájem povzbuzovat k vytváření dlouhodobých plánů
místních akcí (Lokalní Agenda 21), abychom tímto posílili spolupráci mezi představiteli měst
a zapojili se do akcí Evropské unie v oblasti městského prostředí.
Začínáme zde Kampaň pro udržitelný rozvoj evropských měst, abychom povzbudili a
podpořili města směřující k udržitelnému rozvoji. Počáteční fáze této kampaně bude dvouletá
a po jejím skončení bude další rozvoj stanoven na II. Evropské konferenci na podporu
udržitelného rozvoje měst, která bude pořádaná v roce 1996.
Zveme všechny místní představitele měst i vesnic, a kterékoliv místní představitele evropské
sítě, aby se připojili k této kampani přijetím a podepsáním této Charty.
Požadujeme, aby všichni hlavní místní představitelé vzali do rukou koordinaci této kampaně.
Koordinační výbor bude vytvořen ze zástupců těchto sítí. Budou sepsány dohody pro ty
místní představitele, kteří nejsou členy žádné sítě.
Předpokládáme, že hlavní aktivity kampaně budou tyto:
•

usnadňovat vzájemnou podporu mezi evropskými městy v navrhování, rozvoji a
uskutečňování politiky udržitelného rozvoje,

•

sbírat a rozšiřovat informace o dobrých příkladech na lokální úrovni,

•

získat pro myšlenku udržitelného rozvoje další místní představitele,

•

získávat další signatáře Charty,

•

organizovat každoroční předávání cen městům s udržitelným rozvojem,

•

formulovat politická doporučení Evropské komisi,

•

zajistit informování měst s udržitelným rozvojem o práci expertní skupiny pro městské
prostředí,

•

podpořit tvůrce místní politiky k uskutečňování doporučení a legislativy Evropské
unie,

•

vydávat zpravodaj o kampani

Tyto činnosti kampaně budou vyžadovat koordinaci.

Část III
Účast na programu místní Agenda 21
Plány místních akcí pro udržitelný rozvoj
My, evropská města, signatáři této charty, se zaručujeme podpisem a připojením se ke
"Kampani pro udržitelný rozvoj Evropských měst", že se budeme snažit dosáhnout konsensu
v našich obcích na základě programu Lokální Agenda 21 do konce roku 1996. Tak bude
splněn mandát podpořený kapitolou 28 z Agendy 21, jak bylo odsouhlaseno na Sumitu Země
v Riu v červnu 1992. Prostřednictvím našich plánů místních akcí přispějeme k uskutečňování
Pátého akčního programu o životním prostředí Evropské unie pod heslem "Směrem k
udržitelnému rozvoji". Proces Lokální Agendy 21 bude rozvíjen na základě Části I této
Charty.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navrhujeme, aby proces příprav a plánování místních akcí zahrnoval následující
kroky:
seznámení se s již existujícími plány, finančními rámci a dalšími plány a programy,
systematické zjišťování problémů a jejich příčin prostřednictvím široké veřejné
debaty,
prioritizace úkolů, jak určit průvodce zjištěných problémů,
vytvoření vize pro udržitelný rozvoj obce za účasti všech stran komunity,
úvaha a odhad alternativních strategických voleb,
sestavení dlouhodobého plánu místních akcí pro udržitelný rozvoj, zahrnující
měřitelná směrná čísla,
program uskutečňování plánu, včetně přípravy časového rozvrhu a údajů o přidělení
odpovědnosti mezi partnery,
vytvoření systému a postupů pro monitorování a informování o uskutečňování plánu

Budeme potřebovat kontrolu, jestli jsou opatření našich místních představitelů přiměřené a
efektivní tak, aby dovolovaly rozvoj procesu Lokální Agenedy 21, včetně dlouhodobých plánů
místních akcí pro udržitelný rozvoj. Je vhodné věnovat úsilí na zlepšování kapacit
organizace, jež bude zahrnovat posouzení politických opatření, administrativních postupů,
statutární a interdisciplinární práce, dostupné lidské zdroje a spolupráci domácích
představitelů, včetně společností a sítě.
Podepsáno v Aalborgu, Dánsko, 27. května, 1994

Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability
(as approved by the participants at the European Conference on Sustainable Cities & Towns
in Aalborg, Denmark on 27 May 1994)
Part I: Consensus Declaration: European Cities & Towns Towards Sustainability
Part II: The European Sustainable Cities & Towns Campaign
Part III: Engaging in Local Agenda 21 Processes: Local Action Plans Towards Sustainability

Part I
Consensus Declaration: European Cities & Towns Towards Sustainability
I.1 The Role of European Cities and Towns
We, European cities & towns, signatories of this Charter, state that in the course of history,
our towns have existed within and outlasted empires, nation states, and regimes and have
survived as centres of social life, carriers of our economies, and guardians of culture,
heritage and tradition. Along with families and neighbourhoods, towns have been the basic
elements of our societies and states. Towns have been the centres of industry, craft, trade,
education and government.
We understand that our present urban lifestyle, in particular our patterns of division of labour
and functions, land-use, transport, industrial production, agriculture, consumption, and
leisure activities, and hence our standard of living, make us essentially responsible for many
environmental problems humankind is facing. This is particularly relevant as 80 percent of
Europe's population live in urban areas.
We have learnt that present levels of resource consumption in the industrialised countries
cannot be achieved by all people currently living, much less by future generations, without
destroying the natural capital.
We are convinced that sustainable human life on this globe cannot be achieved without
sustainable local communities. Local government is close to where environmental problems
are perceived and closest to the citizens and shares responsibility with governments at all
levels for the well-being of humankind and nature. Therefore, cities and towns are key
players in the process of changing lifestyles, production, consumption and spatial patterns.
I.2 The Notion and Principles of Sustainability
We, cities & towns, understand that the idea of sustainable development helps us to base
our standard of living on the carrying capacity of nature. We seek to achieve social justice,
sustainable economies, and environmental sustainability. Social justice will necessarily have
to be based on economic sustainability and equity, which require environmental
sustainability.
Environmental sustainability means maintaining the natural capital. It demands from us that
the rate at which we consume renewable material, water and energy resources does not
exceed the rate at which the natural systems can replenish them, and that the rate at which
we consume non-renewable resources does not exceed the rate at which sustainable
renewable resources are replaced. Environmental sustainability also means that the rate of
emitted pollutants does not exceed the capacity of the air, water, and soil to absorb and
process them.
Furthermore, environmental sustainability entails the maintenance of biodiversity; human
health; as well as air, water, and soil qualities at standards sufficient to sustain human life
and well-being, as well as animal and plant life, for all time.
I.3 Local Strategies Towards Sustainability.
We are convinced that the city or town is both the largest unit capable of initially addressing
the many urban architectural, social, economic, political, natural resource and environmental
imbalances damaging our modern world and the smallest scale at which problems can be

meaningfully resolved in an integrated, holistic and sustainable fashion. As each city is
different, we have to find our individual ways towards sustainability. We shall integrate the
principles of sustainability in all our policies and make the respective strengths of our cities
and towns the basis of locally appropriate strategies.
I.4 Sustainability as a Creative, Local, Balance-Seeking Process
We, cities & towns, recognise that sustainability is neither a vision nor an unchanging state,
but a creative, local, balance-seeking process extending into all areas of local decisionmaking. It provides ongoing feedback in the management of the town or city on which
activities are driving the urban ecosystem towards balance and which are driving it away. By
building the management of a city around the information collected through such a process,
the city is understood to work as an organic whole and the effects of all significant activities
are made manifest. Through such a process the city and its citizens may make informed
choices. Through a management process rooted in sustainability, decisions may be made
which not only represent the interests of current stakeholders, but also of future generations.
I.5 Resolving Problems by Negotiating Outwards
We, cities & towns, recognise that a town or city cannot permit itself to export problems into
the larger environment or to the future. Therefore, any problems or imbalances within the city
are either brought towards balance at their own level or absorbed by some larger entity at the
regional or national level. This is the principle of resolving problems by negotiating outwards.
The implementation of this principle will give each city or town great freedom to define the
nature of its activities.
I.6 Urban Economy Towards Sustainability.
We, cities & towns, understand that the limiting factor for economic development of our cities
and towns has become natural capital, such as atmosphere, soil, water and forests. We must
therefore invest in this capital. In order of priority this requires
investments in conserving the remaining natural capital, such as groundwater stocks, soil,
habitats for rare species;
encouraging the growth of natural capital by reducing our level of current exploitation, such
as of non-renewable energy;
investments to relieve pressure on natural capital stocks by expanding cultivated natural
capital, such as parks for inner-city recreation to relieve pressure on natural forests); and
increasing the end-use efficiency of products, such as energy-efficient buildings,
environmentally friendly urban transport.
I.7 Social Equity for Urban Sustainability
We, cities and towns, are aware that the poor are worst affected by environmental problems
(such as noise and air pollution from traffic, lack of amenities, unhealthy housing, lack of
open space) and are least able to solve them. Inequitable distribution of wealth both causes
unsustainable behaviour and makes it harder to change. We intend to integrate people's
basic social needs as well as healthcare, employment and housing programmes with
environmental protection. We wish to learn from initial experiences of sustainable lifestyles,
so that we can work towards improving the quality of citizens' lifestyles rather than simply
maximising consumption.

We will try to create jobs which contribute to the sustainability of the community and thereby
reduce unemployment. When seeking to attract or create jobs we will assess the effects of
any business opportunity in terms of sustainability in order to encourage the creation of longterm jobs and long-life products in accordance with the principles of sustainability.
I.8 Sustainable Land-Use Patterns
We, cities & towns, recognise the importance of effective land-use and development planning
policies by our local authorities which embrace the strategic environmental assessment of all
plans. We should take advantage of the scope for providing efficient public transport and
energy which higher densities offer, while maintaining the human scale of development. In
both undertaking urban renewal programmes in inner urban areas and in planning new
suburbs we seek a mix of functions so as to reduce the need for mobility. Notions of
equitable regional interdependency should enable us to balance the flows between city and
countryside and prevent cities from merely exploiting the resources of surrounding areas.
I.9 Sustainable Urban Mobility Patterns
We, cities & towns, shall strive to improve accessibility and sustain social welfare and urban
lifestyles with less transport. We know that it is imperative for a sustainable city to reduce enforced mobility and stop promoting and supporting the unnecessary use of motorised
vehicles. We shall give priority to ecologically sound means of transport (in particular
walking, cycling, public transport) and make a combination of these means the centre of our
planning efforts. Motorised individual means of urban transport ought to have the subsidiary
function of facilitating access to local services and maintaining the economic activity of the
city.
I.10 Responsibility for the Global Climate
We, cities & towns, understand that the significant risks posed by global warming to the
natural and built environments and to future human generations require a response sufficient
to stabilise and then to reduce emissions of greenhouse gases into the atmosphere as soon
as possible. It is equally important to protect global biomass resources, such as forests and
phytoplankton, which play an essential role in the earth's carbon cycle. The abatement of
fossil fuel emissions will require policies and initiatives based on a thorough understanding of
the alternatives and of the urban environment as an energy system. The only sustainable
alternatives are renewable energy sources.
I.11 Prevention of Ecosystems Toxification
We, cities & towns, are aware that more and more toxic and harmful substances are
released into the air, water, soil, food, and are thereby becoming a growing threat to human
health and the ecosystems. We will undertake every effort to see that further pollution is
stopped and prevented at source.
I.12 Local Self-Governance as a Pre-Condition
We, cities and towns, are confident that we have the strength, the knowledge and the
creative potential to develop sustainable ways of living and to design and manage our cities
towards sustainability. As democratically elected representatives of our local communities we
are ready to take responsibility for the task of re- organising our cities and towns for
sustainability. The extent to which cities and towns are able to rise to this challenge depends
upon their being given rights to local self-governance, according to the principle of

subsidiarity. It is essential that sufficient powers are left at the local level and that local
authorities are given a solid financial base.
I.13 Citizens as Key Actors and the Involvement of the Community
We, cities & towns pledge to meet the mandate given by Agenda 21, the key document
approved at the Earth Summit in Rio de Janeiro, to work with all sectors of our communities citizens, businesses, interest groups - when developing our Local Agenda 21 plans. We
recognise the call in the European Union's Fifth Environmental Action Programme "Towards
Sustainability" for the responsibility for the implementation of the programme to be shared
among all sectors of the community. Therefore, we will base our work on co-operation
between all actors involved. We shall ensure that all citizens and interested groups have
access to information and are able to participate in local decision-making processes. We will
seek opportunities for education and training for sustainability, not only for the general
population, but for both elected representatives and officials in local government.
I.14 Instruments and Tools for Urban Management Towards Sustainability
We, cities & towns, pledge to use the political and technical instruments and tools available
for an ecosystem approach to urban management. We shall take advantage of a wide range
of instruments including those for collecting and processing environmental data;
environmental planning; regulatory, economic, and communication instruments such as
directives, taxes and fees; and mechanisms for awareness raising including public
participation. We seek to establish new environmental budgeting systems which allow for the
management of our natural resources as economically as our artificial resource, 'money'.
We know that we must base our policy-making and controlling efforts, in particular our
environmental monitoring, auditing, impact assessment, accounting, balancing and reporting
systems, on different types of indicators, including those of urban environmental quality,
urban flows, urban patterns, and, most importantly, indicators of an urban systems
sustainability.
We, cities & towns, recognise that a whole range of policies and activities yielding positive
ecological consequences have already been successfully applied in many cities through
Europe. However, while these instruments are valuable tools for reducing the pace and
pressure of unsustainability, they do not in and of themselves reverse society's unsustainable
direction. Still, with this strong existing ecological base, the cities are in an excellent position
to take the threshold step of integrating these policies and activities into the governance
process for managing local urban economies through a comprehensive sustainability
process. In this process we are called on to develop our own strategies, try them out in
practice and share our experiences.

Part II
The European Sustainable Cities and Towns Campaign
We, European cities & towns, signatories of this charter, shall move forward together towards
sustainability in a process of learning from experience and successful local examples. We
shall encourage each other to establish long-term local action plans (Local Agendas 21),
thereby strengthening inter-authority co-operation, and relating this process to the European
Union's actions in the field of the urban environment.

We hereby initiate The European Sustainable Cities & Towns Campaign to encourage and
support cities and towns in working towards sustainability. The initial phase of this Campaign
shall be for a two-year period, after which progress shall be assessed at a Second European
Conference on Sustainable Cities & Towns to be held in 1996.
We invite every local authority, whether city, town or county and any European network of
local authorities to join the Campaign by adopting and signing this Charter.
We request all the major local authority networks in Europe to undertake the co-ordination of
the Campaign. A Co-ordinating Committee shall be established of representatives of these
networks. Arrangements will be made for those local authorities which are not members of
any network.
We foresee the principal activities of the Campaign to be to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

facilitate mutual support between European cities and towns in the design,
development and implementation of policies towards sustainability;
collect and disseminate information on good examples at the local level;
promote the principle of sustainability in other local authorities;
recruit further signatories to the Charter;
organise an annual "Sustainable City Award";
formulate policy recommendations to the European Commission;
provide input to the Sustainable Cities Reports of the Urban Environment Expert
Group;
support local policy-makers in implementing appropriate recommendations and
legislation from the European Union;
edit a Campaign newsletter.

These activities will require the establishment of a Campaign Co-ordination.
We shall invite other organisations to actively support the Campaign.

Part III
Engaging in The Local Agenda 21 processes: Local Action Plans Towards
Sustainability
We, European cities & towns, signatories of this Charter, pledge by signing this Charter and
joining the European Sustainable Cities & Towns Campaign that we will seek to achieve a
consensus within our communities on a Local Agenda 21 by the end of 1996. This will meet
the mandate established by Chapter 28 of Agenda 21 as agreed at the Earth Summit in Rio
in June 1992. By means of our individual local action plans we shall contribute to the
implementation of the European Union's Fifth Environmental Action Programme "Towards
Sustainability". The Local Agenda 21 processes shall be developed on the basis of Part One
of this Charter.
We propose that the process of preparing a local action plan should include the following
stages:
•

recognition of the existing planning and financial frameworks as well as other plans
and programmes;

•
•
•
•
•
•
•

the systematic identification, by means of extensive public consultation, of problems
and their causes;
the prioritisation of tasks to address identified problems;
the creation of a vision for a sustainable community through a participatory process
involving all sectors of the community;
the consideration and assessment of alternative strategic options;
the establishment of a long-term local action plan towards sustainability which
includes measurable targets;
the programming of the implementation of the plan including the preparation of a
timetable and statement of allocation of responsibilities among the partners;
the establishment of systems and procedures for monitoring and reporting on the
implementation of the plan.

We will need to review whether the internal arrangements of our local authorities are
appropriate and efficient to allow the development of the Local Agenda 21 processes,
including long-term local action plans towards sustainability. Efforts may be needed to
improve the capacity of the organisation which will include reviewing the political
arrangements, administrative procedures, corporate and inter-disciplinary working, human
resources available and inter-authority co-operation including associations and networks.
Signed in Aalborg, Denmark, 27 May 1994

