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„Да превърнем Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. е
основната ни амбиция като новата Европейска комисия. Това означава не само
справяне с климатичната криза, а също така и осигуряване на социална
справедливост, икономическо развитие и благополучие за всички европейски
граждани.
Вече нямаме лукса на времето. Комисията преди нас свърши огромна работа,
като изгради необходимата законодателна рамка, която ще ни позволи да
преминем към чиста и справедлива енергийна система. Сега мисията ни е да го
направим. За целта трябва да се свържем с европейските граждани и
правителствата и институциите, които ги обслужват. Трябва да работим по
открит, приобщаващ и съвместен начин.
Движението на европейското Споразумение на кметовете е отличен пример за
този приобщаващ и съвместен подход. Вече повече от десет години местните
власти от цяла Европа доброволно поемат смели ангажименти, които
превръщат в местни действия. Движението сега събира над 9200 подписали
големи и малки градове от всички региони. Целите им за средно намаляване на
емисиите на CO2 за 2020 и 2030 г. са по-високи от целите на ЕС и много от тях
вече са разработили стратегии за постигане на неутралитет на климата до 2050
г., а в някои случаи дори по-рано от това.

Енергийният преход е повече от възобновяема енергия или страхотни
технологии: става въпрос за интелигентно използване на ресурсите, като
същевременно укрепва демокрацията и благополучието в Европа. Големите и
малките градове са местата, където всички тези неща се събират.
За да станем първият климатично неутрален континент до 2050 г., се нуждаем
от лидери, които да ни поведат. Горд съм и съм благодарен, че работя с тези
смели и вдъхновяващи участници в Споразумението на кметовете, които вече
показаха, че заедно можем да постигнем амбициите си.
През 2020 г. желая на всички справедлив, демократичен и чист енергиен
преход!“

