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”Att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten år 2050 är den nya EUkommissionens främsta mål. Detta innebär inte enbart att vi tar itu med klimatkrisen,
utan även att vi garanterar social rättvisa, ekonomisk utveckling och välbefinnande för
samtliga europeiska invånare.
Tyvärr har vi inte längre tiden på vår sida. Våra företrädare har gjort ett fantastiskt
arbete med de rättsliga ramar som gör det möjligt för oss att övergå till ett rent och
rättvist energisystem. Nu är det upp till oss att sätta planerna i verket. För att kunna
göra det måste vi nå ut till europeiska medborgare och de regeringar och institutioner
som tjänar dem. Vi behöver arbeta på ett öppet, inkluderande och samarbetsvänligt
sätt.
Det europeiska borgmästaravtalet är ett utmärkt exempel på denna inkluderande och
samarbetsvänliga inställning. I över tio år har lokala myndigheter i hela Europa gjort
frivilliga och ambitiösa åtaganden som de omvandlat till lokala handlingsplaner.
Rörelsen omfattar nu över 9 200 städer och samhällen, av olika storlekar och från alla
regioner. Deras genomsnittliga minskningsmål när det gäller CO 2-utsläpp för 2020 och
2030 är högre än de mål som satts av EU. Flera av dem har redan utarbetat strategier
för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 – och i vissa fall tidigare än så.
Energiövergången handlar inte bara om förnybar energi och banbrytande teknik utan
innefattar även smart användning av resurser, samtidigt som vi stärker demokratin och
välbefinnandet i Europa. Små och stora städer är samlingspunkterna där allt detta knyts
samman.

För att bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050 behöver vi pionjärer som går i
täten för utvecklingen. Jag är stolt och tacksam över samarbetet med de djärva och
inspirerande aktörer som inom ramen för borgmästaravtalet redan visat att vi med
gemensamma ansträngningar kan nå vårt mål.
För år 2020 önskar jag oss alla en rättvis, demokratisk och ren energiövergång!”

