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«Na qualidade de nova Comissão Europeia, a nossa principal ambição é tornar a Europa
no primeiro continente neutro em carbono até 2050. Tal significa não só enfrentar a
crise climática, mas também garantir a justiça social, o desenvolvimento económico e o
bem-estar de todos os cidadãos europeus.
Não nos podemos dar ao luxo de perder mais tempo. A Comissão que nos precedeu
realizou um trabalho magnífico com vista à construção do quadro legislativo necessário
que nos permitirá fazer a transição para um sistema energético limpo e equitativo.
Agora, a nossa missão é torná-lo realidade. Para tal, temos de colaborar com os
cidadãos europeus e os governos e instituições que os servem. Precisamos trabalhar de
forma aberta, inclusiva e cooperante.
O movimento do Pacto de Autarcas Europeu é um excelente exemplo desta abordagem
inclusiva e cooperante. Há mais de dez anos que as autarquias de toda a Europa
assumem voluntariamente compromissos ambiciosos que, depois, transformam em
ação ao nível local. Atualmente, o movimento reúne mais de 9 200 cidades e vilas
signatárias, de todas as dimensões e regiões. Os seus objetivos médios de redução das
emissões de CO2 para 2020 e 2030 são superiores aos objetivos da UE, e muitas delas já
desenvolveram estratégias com vista a atingir a neutralidade climática até 2050 ─ por
vezes, até ainda antes dessa data.

A transição energética significa mais do que energias renováveis ou grandes
tecnologias: trata-se de utilização inteligente dos recursos, reforçando
simultaneamente a democracia e o bem-estar na Europa. As cidades e as vilas são os
locais onde todos estes aspetos se congregam.
Para nos tornarmos o primeiro continente neutro em carbono até 2050, precisamos de
pioneiros que liderem o caminho. Estou orgulhosa e grata por trabalhar com os
parceiros ousados e inspiradores do Pacto de Autarcas, que já demonstraram que
juntos podemos concretizar as nossas ambições.
Para 2020, desejo para todos nós uma transição energética limpa, equitativa e
democrática!»

