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"At gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050 er vores hovedambition
som ny Europakommission. Det betyder ikke alene håndtering af klimakrisen, men
også sikring af social retfærdighed, økonomisk udvikling og alle europæiske borgeres
trivsel.
Vi har ikke længere den luksus at have tid. Den tidligere kommission har gjort et stort
arbejde med opbygningen af de nødvendige lovgivningsmæssige rammer, som vil
gøre omstillingen til et rent og retfærdigt energisystem mulig. Nu er vores opgave at
få det til at ske. For at kunne gøre dette, skal vi række ud til de europæiske borgere og
de regeringer og institutioner, som arbejder for dem. Vi skal arbejde på en åben,
inkluderende og samarbejdende måde.
Den europæiske borgmesterpagt er et glimrende eksempel på denne inkluderende og
samarbejdende tilgang. I nu over ti år har lokale myndigheder fra hele Europa frivilligt
påtaget sig modige forpligtelser, som de omsætter til lokal handling. Bevægelsen
samler nu over 9.200 deltagerbyer i alle størrelser og regioner. Deres gennemsnitlige
CO2 emissions-reduktionsmål for 2020 og 2030 er højere end EU-målene, og mange af
byerne har allerede udviklet strategier for opnåelse af klimaneutralitet i 2050 – i nogle
tilfælde endnu tidligere.

Energiomstillingen handler om mere end vedvarende energi eller fantastisk teknologi:
Den handler om intelligent brug af ressourcer og samtidig styrkelse af demokrati og
trivsel i Europa. Det hele samles i byerne.
For at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050, har vi brug for pionerer, som vil
føre an. Jeg er stolt og taknemmelig over at arbejde sammen med borgmesterpagtens
modige og inspirerende interessenter, som allerede har vist, at vi sammen kan opfylde
vores ambitioner.
Jeg ønsker os alle en retfærdig, demokratisk og ren energiomstilling i 2020!"

