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A Polgármesterek

Klíma- és Energiaügyi
Szövetsége

Miért csatlakozzon?

Ez az egyedi, alulról építkező mozgalom, amely 2008-ban, az Európai Bizottság támogatásával indult útjára, mára
már több mint 6.500 aláírót* számlál.
2015-ben a kezdeményezés új célkitűzéseket vállalt fel: a Polgármesterek
Klíma- és Energiaügyi Szövetsége kiállt
az eredeti CO2-kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás
mellett, és felvette közéjük az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást
is. A helyi aláíró önkormányzatok egyaránt osztják azt a nézetet, mely szerint
a városokat olyan szén-dioxid-mentes
és ellenálló helyekké kell tenni, ahol az
állampolgárok biztonságos, fenntartható és elérhető energiához juthatnak
hozzá.
Vállalják, hogy 2030-ra Fenntartható
Energia- és Klímaakcióterveket dolgoznak ki, valamint végrehajtják a helyi
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, illetve az azokhoz történő
alkalmazkodásra irányuló tevékenységeket.

A Polgármesterek Szövetsége a „világ
legnagyobb
városi klíma- és
energiaügyi kezdeményezése”.

Miguel Arias Cañete
éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos
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A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége olyan helyi és regionális önkormányzatokat tömörít, amelyek
önként vállalják, hogy a területükön
megvalósítják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit.

EU vezetők és polgármesterek szimbolikusan jóváhagyják 2015-ben a
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségét az Európai Parlamentben

Csatlakozzon a
Covenanthoz!
A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetsége nyitott minden választott
képviselővel rendelkező, demokratikusan megválasztott, helyi önkormányzat
számára, mérettől, illetve attól függetlenül, hogy a saját energia és klímapolitikájuk végrehajtásának éppen melyik
szakaszában járnak. Azok előtt, akik korábban elkötelezték magukat a 2020-as
célkitűzések és/vagy a Mayors Adapt
nevű kezdeményezés iránt, nyitva áll a
lehetőség, hogy ismét feliratkozzanak
a 2030-as célkitűzések teljesítésére.

A szomszédos kis- és közepes méretű
helyi önkormányzatok is csatlakozhatnak – bizonyos feltételek mellett – az
aláírók csoportjához.
A helyi/regionális és nemzeti hatóságok, valamint egyéb nonprofit szervezetek támogathatják az aláírókat azzal,
hogy forrásokat és know-how-t biztosítanak számukra, ezáltal pedig a Polgármesterek Szövetségének elismert
Koordinátoraivá vagy Támogatóivá
válhatnak.

* Polgármesterek Szövetsége aláírók 2016 márciusában

Miért csatlakozzon?
Nemzetközi szinten is elismertté
és láthatóvá teheti a saját helyi
önkormányzata klímaés energiapolitikáját
Lehetősége nyílik rá, hogy
hozzájáruljon az EU éghajlatés energiapolitikájának
alakításához
Hiteles kötelezettségvállalásokat
tehet a folyamatok ellenőrzése
és felülvizsgálata mellett
Jobb pénzügyi lehetőségeket
találhat a saját helyi klíma- és
energia projektjei számára
Egy innovatív hálózat tagjaként
másokkal is kicserélheti a
tapasztalatait, a rendszeresen
megtartott rendezvényeken,
ikerintézményi programokon,
webináriumokon vagy online
eszmecseréken keresztül pedig
növelheti a kapacitását
Gyakorlati támogatásban
(helpdesk), útmutatást nyújtó
anyagokban és eszközökben
részesülhet
Gyors hozzáférést szerezhet a
„kiemelkedő know-how-hoz” és
inspiráló esettanulmányokhoz

„Fonte Nuova számára az, hogy részt vehet a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének munkájában, lehetőséget teremt arra, hogy területe fenntartható
gazdálkodásának és jövőbeni biztonságának érdekében
kidolgozza az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásra irányuló akcióterveit.”

Donatella Ibba, környezetvédelemért felelős
alpolgármester, Fonte Nuova, Olaszország

„A Polgármesterek Szövetsége abban segít Gentnek,
hogy egy okosabb és fenntarthatóbb várossá váljon. Egy
ágazatokon átívelő megközelítéshez ad támaszt, mellyel
egy olyan klíma-semleges város megvalósításához juthatunk el, ahol felelős állampolgárok élnek, és amelyre
öko-barát gazdaság jellemző.”

Daniël Termont, Gent polgármestere, Belgium

A közös ellenőrzés és a
jelentési sablon segítségével
önértékelésre és szakértői
cserére lesz lehetősége
Rugalmas referenciakeretet
kaphat a cselekvési tervre,
amely hozzáigazítható a helyi
igényekhez
Megnövelt együttműködésre
és támogatásra számíthat a
nemzeti és helyi/regionális
hatóságok részéről

„A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége
lehetőséget kínál arra, hogy előrébb mozdítsuk az intelligens hálózati projektjeinket, melyek segítségével takarékosabb áramfogyasztást érhetünk el, és összekapcsolódhatunk a helyi közösségekkel. ”

Bojan Sever, Idrija polgármestere, Szlovénia
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Magas életminőség biztosítása
állampolgáraink számára
fenntartható, klímaváltozásnak
ellenálló és pezsgő életet
élő városainkban
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Fenntartható
Energia- és
Klímaakcióterv
(SECAP) benyújtása

a

Végrehajtás, ellenőrzés
& jelentés

Az aláírók a hivatalos aláírást követő két éven belül benyújtják a
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervüket (SECAP), amelyben a
csökkentés és az alkalmazkodás is egyaránt szerepel. A SECAP az
Alapkibocsátási készleten és a Klímaváltozási kockázatés veszélyeztetettség-értékelésen alapul. Az aláírók kétévente
jelentést tesznek a haladásról.

Az aláírók elképzelése és kötelezettségvállalása
CSÖKKENTÉS
Területeink szén-dioxidmentesítésének
felgyorsítása

ALKALMAZKODÁS
Az elkerülhetetlen
klímaváltozások
hatásaihoz történő
alkalmazkodási
képességünk
megerősítése

BIZTONSÁGOS,
FENNTARTHATÓ ÉS
ELÉRHETŐ ENERGIA
Az energia-hatékonyság
és a megújuló
energiaforrások
használatának
növelése

Közös együttműködés a 2050-re vonatkozó közös
elképzelésért

Az EU 2030-as klíma és energiaügyi célkitűzéseinek
végrehajtása, sőt meghaladása
A CO2 (és lehetőség szerint az egyéb üvegházhatást okozó gázok) kibocsátásának minimum 40%-os csökkentése 2030-ra energiahatékonyságot javító intézkedéseken és a megújuló energiaforrások használatának
növelésén keresztül
Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javítása
Megnövelt együttműködés a társult helyi és regionális önkormányzatokkal az EU-n belül és azon túl, a biztonságos, fenntartható és elérhető energiához történő hozzáférés javítása érdekében

Magas életminőség biztosítása állampolgáraink
számára fenntartható, klímaváltozásnak ellenálló és
pezsgő életet élő városainkban

Hogyan lehet
feliratkozni?
A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás feltétele egy hivatalos politikai kötelezettségvállalás.
Az adhéziós formanyomtatványt
a polgármesternek vagy egy vele
egyenrangú önkormányzati képv
selőnek kell aláírnia.
További információ:
www.eumayors.eu > Részvétel

A kezdeményezés teljes koordinációjáért a Polgármesterek Szövetségének Irodája felelős, amely helyi és
regionális önkormányzatok hálózataiból tevődik össze – Energy Cities,
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES
and FEDARENE, amelyek az ECOFYS,
a Fresh Thoughts és az IFOK szervezetekkel dolgoznak szoros együttműködésben.

További információ
Polgármesterek
Szövetségének Irodája
63-67 rue d’Arlon
1040 Brüsszel
Belgium
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Az Európai Unió Intelligent Energy Europe és LIFE+
programjainak társfinanszírozásában
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