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Ilmastoa & energiaa

koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous

Ainutlaatuinen ruohonjuuritasolta nouseva liike

Tällä Euroopan Komission tuella vuonna 2008 alkaneella ainutlaatuisella
ruohonjuuritasolta nousevalla liikkeellä on jo yli 6500 allekirjoittajaa*.
Vuonna 2015 aloitteelle asetettiin uudet tavoitteet: ilmastoa ja energiaa
koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous vahvistaa alkuperäistä CO2-päästötavoitetta ja sisältää sopeutumisen
ilmastonmuutokseen. Allekirjoittavat
paikallisviranomaiset jakavat yhteisen
näkemyksen kaupunkien tekemisestä
hiilidioksidipäästöttömiksi ja sietokykyisiksi, jossa asukkailla on pääsy
turvalliseen, kestävään ja edulliseen
energiaan.
He sitoutuvat kestävien energiamuotojen kehittämiseen ja ilmastoa koskeviin toimintasuunnitelmiin vuoteen
2030 saakka sekä paikallisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeuttamistoimintoihin.

Kaupunginjohtajien
yleiskokous
on maailman
suurin kaupunki-ilmastoa ja
energiaa koskeva aloite.

Miguel Arias Cañete
Euroopan ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava
komissaari
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Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous kokoaa
yhteen paikalliset ja alueelliset viranomaiset, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti toteuttamaan EU:n ilmasto- ja
energiatavoitteita alueellaan.
EU-johtajat ja kaupunginjohtajat
hyväksyivät symbolisesti ilmastoa ja
energiaa koskevan kaupunginjohtajien
yleiskokouksen Euroopan parlamentissa
vuonna 2015.

Liity yleiskokoukseen!
Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous on
avoin
kaikille
demokraattisesti
valituista edustajista koostuville
asetetuille viranomaisille riippumatta heidän koostaan tai energia- ja ilmastopolitiikan käyttöönoton vaiheesta. Allekirjoittajat ovat
aiemmin sitoutuneet vuoden 2020
tavoitteisiin ja/tai sopeutuvat kaupunginjohtajat on kutsuttu allekirjoittamaan uudet 2030 tavoitteet.
Naapurimaiden pienet ja keskisuuret paikallisviranomaiset voivat
myös tietyin edellytyksin liittyä allekirjoittaneiden ryhmään.
Alikansalliset
ja
kansallisviranomaiset sekä muut voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat
tukea allekirjoittajia tarjoamalla heille
resursseja ja osaamista ja tunnustautumalla
kaupunginjohtajien
yleiskokouksen koordinaattoreiksi
tai kannattajiksi.

* Kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajat maaliskuussa 2016

Miksi liittyminen
kannattaa?
Korkea kansainvälinen
tunnustus ja näkyvyys
paikallisviranomaisten
ympäristö- ja energiatoimiin
Mahdollisuus osallistua EU:n
ilmasto- ja energiapolitiikan
muokkaamiseen
Uskottava sitoutuminen
edistystarkastusten ja
valvonnan kautta

“Fonte Nuovalle ilmastoa ja energiaa koskevassa kaupunginjohtajien yleiskokouksessa mukana oleminen
on mahdollisuus kehittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintasuunnitelmia, jotka mahdollistavat
kestävän hallinnan ja alueen turvallisen tulevaisuuden
varmistamisen.”

Donatella Ibba, Fonte Nuovan ympäristöstä
vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Italia

Parempia rahoitusmahdollisuuksia paikallisille ilmastoja energiaprojekteille
Innovatiivisia tapoja verkottua, vaihtaa kokemuksia
ja rakentaa kapasiteettia
säännöllisten tapaamisten,
yhteenliittymisten,
webinaarien ja verkkokeskusteluiden kautta
Käytännön tuki (helpdesk),
oppaat ja työkalut
Nopea pääsy laatua
koskevaan osaamiseen ja
inspiroivat tapaustutkimukset

“Kaupunginjohtajien yleiskokous auttaa Ghentia tulemaan älykkääksi ja kestäväksi kaupungiksi. Se tarjoaa
vivun monialaiselle lähestymistavalle ilmastoneutraalin
kaupungin luomisessa, jossa on vastuulliset asukkaat ja
ympäristöystävällinen talous.”

Daniël Termont, Ghentin kaupinginjohtaja,
Belgia

Itsearvoinnin ja
tiedonvaihdon tarjoaminen
yleisen valvonta- ja
raportointimallin avulla
Joustava viitekehys toiminnalle, joka on sovitettavissa
paikallisiin tarpeisiin
Parannettu yhteistyö ja tuki
kansallisilta ja alikansallisilta
viranomaisilta

“Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous on mahdollisuus viedä älyverkkoprojektejamme
eteenpäin, joka mahdollistaa virrankulutusta koskevien
säästöjen saavuttamisen ja auttaa paikallisyhteisöjen
sitouttamisessa. “

Bojan Sever, Idrijan kaupunginjohtaja,
Slovenia
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Allekirjoittajat toimittavat kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelman (SECAP), joka kattaa sekä lieventämisen että
sopeutumisen, kahden vuoden sisällä muodollisesta allekirjoittamisesta.
SECAP perustuu lähtötason päästöjen inventaarioon sekä ilmastoriskin
ja haavoittuvuuden arviointiin. Allekirjoittajat raportoivat edistymisestä
kahden vuoden välein.

Allekirjoittajien näkemys ja sitoutuminen
LIEVENTÄMINEN
Alueiden hiilidioksidipäästöjen alentamisen
nopeuttaminen

SOPEUTUMINEN
Väistämättömien ilmastonmuutoksen vaikutusten
sopeutumiskapasiteetin
vahvistaminen

TURVALLINEN,
KESTÄVÄ JA
EDULLINEN ENERGIA
Energiatehokkuuden
ja uusiutuvien
energiamuotojen käytön
parantaminen

Jaetun näkemyksen toteuttaminen vuoteen 2050

EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden
toteuttaminen tai ylittäminen
Vähintään 40 % matalammat CO2-päästöt (ja mahdollisesti muut kasvihuonekaasupäästöt) vuoteen 2030 mennessä parempien energiatehokkuustoimenpiteiden kautta ja käyttämällä enemmän uusiutuvia energiamuotoja
Parempi sietokyky ilmastonmuutoksen vaikutuksille
Parantunut yhteistyö paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa EU:n alueella ja sen ulkopuolella, jolla parannetaan turvallisen,
kestävän ja edullisen energian saatavuutta

Kaupunkien asukkaiden korkean elämänlaadun
tarjoaminen kestävän, ilmastosietoisen ja eloisan
kaupungin kautta

Kuinka liittyä mukaan?
Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen
liittyminen vaatii muodollisen poliittisen sitoutumisen.
Liittymislomake on allekirjoitettava
kaupunginjohtajan toimesta tai
vastaavalla kunnanvaltuuston edustajalla.
Lisätietoja:
www.eumayors.eu > Osallistuminen

Kaupunginjohtajien
yleiskokouksen toimisto on vastuussa aloitteen
yleisestä koordinoinnista. Se koostuu paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostosta - Energy Cities,
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES
ja FEDARENE, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä ECOFYS, Fresh
Thoughts ja IFOK kanssa.

Lisätietoja
Kaupunginjohtajien
yleiskokouksen toimisto
63-67 rue d’Arlon
1040 Bryssel
Belgia
Puh.: +32 2 400 10 67
Sähköposti: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Euroopan unionin Intelligent Energy Europe ja
LIFE+ -ohjelmien osin rahoittama
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