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„Principala ambiție a noii Comisii Europene este ca Europa să devină primul continent
neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Aceasta nu
înseamnă doar abordarea crizei climatice, ci și asigurarea justiției sociale, a dezvoltării
economice și a bunăstării pentru toți cetățenii europeni.
Nu ne mai putem permite să așteptăm. Comisia anterioară a depus eforturi remarcabile
pentru a construi cadrul legislativ necesar care să ne permită tranziția către un sistem
energetic curat și echitabil. Acum, misiunea noastră este de a face din această tranziție
o realitate. Pentru aceasta, trebuie să ne implicăm alături de cetățenii europeni și de
guvernele și instituțiile care îi deservesc. Trebuie să conlucrăm într-un mod deschis,
bazat pe incluziune și cooperare.
Mișcarea Convenției europene a primarilor reprezintă un exemplu excelent al unei
astfel de abordări bazate pe incluziune și cooperare. De peste zece ani, administrațiile
locale din întreaga Europă continuă să își asume în mod voluntar angajamente
îndrăznețe pe care le transformă apoi în acțiuni locale. Convenția reunește acum peste
9 200 de orașe semnatare, mari și mici deopotrivă, din toate regiunile. Țintele lor medii
de reducere a emisiilor de CO2 pentru 2020 și 2030 sunt mai mari decât țintele UE, iar
multe dintre ele au elaborat deja strategii pentru atingerea neutralității climatice până
în 2050 - în unele cazuri, chiar mai devreme.
Tranziția energetică nu presupune doar energie din surse regenerabile sau tehnologii
inovatoare, ci și o utilizare inteligentă a resurselor, odată cu consolidarea democrației și
a bunăstării în Europa. De altfel, orașele sunt locurile în care toate aceste aspecte se
reunesc.

Pentru a deveni primul continent neutru din punctul de vedere al impactului asupra
climei până în 2050, avem nevoie de deschizători de drumuri. Sunt mândră și
recunoscătoare să pot lucra alături de participanții la Convenția primarilor care dau
dovadă de curaj și sunt o sursă de inspirație, arătând deja că împreună ne putem
îndeplini ambițiile.
Pentru 2020, țin să urez tuturor o tranziție energetică justă, democratică și curată!”

