Bruksela, 30 listopada 2011r.

Sygnatariusze Porozumienia działają, gdy inni tylko
mówią
W tle prowadzonych w Durbanie negocjacji COP przedstawiciele miast będących
sygnatariuszami Porozumienia między burmistrzami spotkali się wczoraj w dużej sali
obrad Parlamentu Europejskiego, aby zademonstrować, że podejmują rzeczywiste
działania w celu podniesienia jakości życia swoich obywateli.
Ponad 1100 uczestników, w tym 356 burmistrzów, zapoznało się z imponującymi
przykładami miast, między innymi Sarajewa, Genui i Bukaresztu, które potwierdzają,
że wdrażanie działań na rzecz zrównoważonej energii wspomaga rozwój lokalnej
gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Jerzy Buzek, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów oraz
komisarze europejscy Janez Potočnik (środowisko) i Johannes Hahn (polityka
regionalna) chwalili pionierskie działania tych miast i wezwali innych do podążania
za ich przykładem.
Evelyne Huytebroeck, minister środowiska w rządzie Regionu Stołecznego Brukseli,
powiedziała: „Dziś sygnatariusze Porozumienia są mobilizowani do przyjęcia wspólnej
odpowiedzialności i walki ze zmianami klimatycznymi. Mierzymy nasze zużycie energii i
emisje gazów cieplarnianych, wprowadzamy efektywne energetycznie rozwiązania oraz
monitorujemy wyniki i postępy”.
Nils Ušakovs, burmistrz Rygi, stwierdził: „To mieszkańcy Europy stymulują inteligentny i
zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Władze lokalne powinny
zapewniać ramy dla realizacji działań w tym zakresie. Będąc uczestnikiem Porozumienia
między burmistrzami, każdy mieszkaniec Rygi może brać udział w przechodzeniu Europy na
inteligentne rozwiązania energetyczne”.
Na spotkaniu 263 miasta podpisały Porozumienie między burmistrzami, zobowiązując się do
zredukowania emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku, co oznacza wykroczenie poza i
tak ambitne cele w zakresie energii wyznaczone do 2020 roku. Szczególną uwagę zwrócił
podpis burmistrz Gijon (Hiszpania), Carmen Moriyon Entrialgo, ponieważ Gijon jest
oficjalnie 3000. miastem, które przystąpiło do Porozumienia.
Moriyon Entrialgo, burmistrz Gijon, powiedziała: „Gijon ma ambitny plan dotyczący
lokalnego zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej.
Zamiast indywidualnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, naszym zdaniem znacznie
lepiej jest współpracować z innymi miastami europejskimi i uczyć się, czerpiąc z ich
doświadczeń. Dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do Porozumienia między
burmistrzami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zostaliśmy 3000. sygnatariuszem”.
Ogólne informacje:
Raz w roku burmistrzowie spotykają się w sercu Europy, aby potwierdzić swoje
zobowiązania wynikające z Porozumienia miedzy burmistrzami podczas dorocznej
uroczystości. Ponad 3000 miast będących sygnatariuszami – głównie z 27 państw
członkowskich UE – reprezentuje ponad 140 milionów obywateli europejskich. Łączny
potencjał do redukcji emisji CO2 obecnych sygnatariuszy to 144 miliony ton rocznie.

Porozumienie między burmistrzami jest inicjatywą Komisji Europejskiej wspieraną przez
Parlament Europejski i Komitet Regionów. Wczorajsza uroczystość została zorganizowana
przez Komisję Europejską i odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Więcej informacji na temat Porozumienia między burmistrzami i wydarzenia można
uzyskać na portalu
www.eumayors.eu

