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«Η κύρια φιλοδοξία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να καταστήσουμε την
Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Αυτό σημαίνει όχι μόνο
να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά και να διασφαλίσουμε την κοινωνική
δικαιοσύνη, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες.
Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια του χρόνου. Πριν από την παρούσα σύνθεσή της, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει εξαιρετικό έργο στη διαμόρφωση του απαραίτητου
νομοθετικού πλαισίου που θα μας επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα καθαρό και δίκαιο
ενεργειακό σύστημα. Τώρα, η αποστολή μας είναι να επιτύχουμε αυτήν τη μετάβαση.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους πολίτες και στις
κυβερνήσεις και τα ιδρύματα που τους υπηρετούν. Θα πρέπει να εργαστούμε με
ανοιχτό τρόπο που ευνοεί τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων.
Το κίνημα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγμα αυτής της συμμετοχικής και συνεργατικής προσέγγισης. Εδώ και
περισσότερα από δέκα χρόνια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από ολόκληρη την
Ευρώπη έχουν αναλάβει αυτοβούλως τολμηρές δεσμεύσεις τις οποίες μετατρέπουν
σε τοπικές δράσεις. Το κίνημα συγκεντρώνει πλέον περισσότερες από 9.200
υπογράφουσες πόλεις και κωμοπόλεις κάθε μεγέθους και από όλες τις περιοχές. Οι
στόχοι τους ως προς τη μέση μείωση των εκπομπών CO 2 για το 2020 και το 2030 είναι
υψηλότεροι από τους στόχους της ΕΕ, και πολλές από αυτές έχουν ήδη αναπτύξει
στρατηγικές για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 – μερικές φορές
και νωρίτερα.

Η ενεργειακή μετάβαση συνίσταται σε πολύ περισσότερα από την ανανεώσιμη
ενέργεια ή τις σημαντικές τεχνολογίες: έχει να κάνει με την έξυπνη χρήση πόρων,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημοκρατία και την ευημερία στην Ευρώπη. Οι πόλεις
και οι κωμοπόλεις βρίσκονται εκεί όπου συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία.
Για να καταστούμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, χρειαζόμαστε
πρωτοπόρους που θα ανοίξουν τον δρόμο. Είμαι υπερήφανη και ευγνώμων που
συνεργάζομαι με αυτούς τους τολμηρούς φορείς του Συμφώνου των Δημάρχων, οι
οποίοι αποτελούν πηγή έμπνευσης και έχουν ήδη δείξει ότι μαζί μπορούμε να
επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας.
Για το 2020, εύχομαι σε όλους μας μια δίκαιη, δημοκρατική και καθαρή ενεργειακή
μετάβαση!»

