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Porozumienie Burmistrzów na rzecz

Klimatu & Energii

Wyjątkowa inicjatywa
oddolna

Ta wyjątkowa oddolna inicjatywa,
która powstała w roku 2008 przy wsparciu Komisji Europejskiej teraz gromadzi
już ponad 6500 sygnatariuszy*.
W roku 2015 inicjatywa przyjęła nowe
cele: Porozumienie Burmistrzów na
rzecz Klimatu i Energii zwiększa pierwotne zobowiązanie do redukcji emisji
CO2 i dodatkowo zobowiązuje się do
podjęcia działań przystosowujących
do zmian klimatu. Lokalne władze będące sygnatariuszami inicjatywy mają
wspólną wizję przekształcenia miast w
prężne strefy wolne od węgla, w których obywatele mają dostęp do pewnej,
zrównoważonej i niedrogiej energii.
Zobowiązały się one do opracowania
planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu na rok 2030 i
wdrożenia lokalnych inicjatyw zmierzających do ograniczenia zmian
klimatycznych i adaptacji do zmian
nieuniknionych.

Porozumienie
burmistrzów to
„największa na
świecie inicjatywa na rzecz
klimatu i energii
na poziomie
miast”.

Miguel Arias Cañete
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Porozumienie Burmistrzów na rzecz
Klimatu i Energii łączy lokalne i regionalne władze dobrowolnie zobowiązujące się do wdrażania na swoich terytoriach unijnych celów dotyczących
klimatu i energii.
Liderzy i burmistrzowie z krajów UE
symbolicznie popierają inicjatywę
Porozumienia Burmistrzów na rzecz
Klimatu i Energii w Parlamencie
Europejskim w roku 2015.

Przyłącz się do
porozumienia!
Porozumienie Burmistrzów dla Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich
lokalnych władz demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych
przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia zasad dotyczących energii i klimatu. Sygnatariuszy, którzy wcześniej zobowiązali się
do realizacji celów na rok 2020 i/lub
inicjatywy Mayors Adapt zachęcamy
do ponownego zobowiązania się do
realizacji celów na rok 2030.
Lokalne władze sąsiednich małych i
średnich społeczności mogą także pod
pewnymi warunkami włączyć się do
grupy sygnatariuszy.
Władze lokalne i krajowe oraz inne
organizacje typu non-profit mogą
wspierać sygnatariuszy, zapewniając
im środki i know-how i w ten sposób
mogą być uznane za koordynatorów
lub wspierających Porozumienie
Burmistrzów.

europejski komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu
i energii

* Liczba sygnatariuszy inicjatywy Porozumienia Burmistrzów w marcu 2016 r.

Dlaczego warto się
przyłączyć?
Wysokie międzynarodowe
uznanie dla władz lokalnych i
zwiększenie świadomości
dla ich działań na rzecz
klimatu i energii
Możliwość przyczynienia się
do zmian w unijnej polityce
klimatycznej i energetycznej
Wiarygodność zobowiązań
dzięki analizie i kontroli
postępów

„Dla miejscowości Fonte Nuova zaangażowanie się w
Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii
oznacza możliwość opracowania planów działania
w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych w celu
osiągnięcia zrównoważonego sposobu zarządzania i
przyszłego bezpieczeństwa naszego terytorium.”

Donatella Ibba, zastępca burmistrza ds.
środowiska Fonte Nuova, Włochy

Lepsze możliwości finansowe
dla lokalnych przedsięwzięć
w dziedzinie klimatu i energii
Innowacyjne sposoby
nawiązywania kontaktów,
wymiany doświadczeń i
tworzenia możliwości poprzez
standardowe wydarzenia,
łączenie miast bliźniaczych,
webinaria lub dyskusje online
Praktyczne wsparcie (linia
pomocy) oraz materiały i
narzędzia pomocowe

„Porozumienie Burmistrzów pomaga Gandawie stać
się inteligentnym i zrównoważonym miastem. Oferuje
ono środki umożliwiające międzysektorowe podejście
do celu, jakim jest miasto neutralne klimatycznie, który
może zostać osiągnięty dzięki odpowiedzialnym obywatelom i ekologicznej gospodarce.”

Daniël Termont, burmistrz Gandawy, Belgia

Szybki dostęp do „know-how
w dziedzinie doskonałości” i
inspirujące studia przypadków
Wspomagane samooceny i
wymiana informacji wśród
uczestników poprzez wspólny
szablon monitoringu i
informowania
Elastyczne ramy referencyjne
działania, które można dostosować do lokalnych potrzeb
Łatwiejsza współpraca i pomoc
od władz krajowych i lokalnych

„Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii to
możliwość większego zaangażowania naszych przedsięwzięć dotyczących inteligentnych sieci, które umożliwią
oszczędności w zużyciu energii i pomogą zwiększyć
zaangażowanie lokalnych społeczności.”

Bojan Sever, burmistrz Idriji, Słowenia

Porozumienie Burmistrzów krok po kroku
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W ciągu dwóch lat od formalnego przystąpienia do inicjatywy
sygnatariusze przesyłają plan działania na rzecz zrównoważonej energii
i klimatu (SECAP) obejmujący zarówno środki ograniczające,
jak i adaptacyjne. SECAP bazuje na inwentaryzacji pierwotnej emisji
oraz ocenie ryzyka klimatycznego i podatności. Sygnatariusze
informują o postępach co dwa lata.

Wizja i zobowiązania sygnatariuszy
OGRANICZANIE
Przyspieszenie eliminacji
węgla z naszych
terytoriów

ADAPTACJA
Wzmocnienie możliwości
przystosowawczych do
nieuniknionych zmian
klimatycznych

PEWNA,
ZRÓWNOWAŻONA I
NIEDROGA ENERGIA
Wzrastająca wydajności
energetyczna i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii

Działanie na rzecz wspólnej wizji na rok 2050

Wdrożenie unijnych celów w zakresie klimatu i
energii na rok 2030 lub nawet wykroczenie poza nie
Przynajmniej o 40% niższa emisja CO2 (a być może także innych gazów
cieplarnianych) do roku 2030 dzięki poprawie wydajności energetycznej
i większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
Wyższa odporność na wpływ zmian klimatycznych
Szersza współpraca z innymi władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i
poza nią w celu poprawiania dostępu do pewnych, zrównoważonych i
niedrogich źródeł energii

Oferowanie obywatelom wysokiej jakości życia w
zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatyczne i
dynamicznych miastach

Jak przystąpić do
inicjatywy?
Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów wymaga formalnego zobowiązania politycznego.
Formularz zgłoszeniowy musi zostać
podpisany przez burmistrza lub równoważnego przedstawiciela władz
gminnych.
Dodatkowe informacje:
www.eumayors.eu > Uczestnictwo

Biuro Porozumienia
Burmistrzów

Więcej informacji

Biuro Porozumienia Burmistrzów
odpowiada za ogólną koordynację
inicjatywy. Składa się ono z sieci lokalnych i regionalnych władz — Energy
Cities, Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES i FEDARENE, współpracujących
blisko z ECOFYS, Fresh Thoughts i
IFOK.

Arlenstraat 63-67

Biuro Porozumienia Burmistrzów
1040 Bruksela
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Współzałożycielami inicjatywy są programy Unii
Europejskiej Intelligent Energy Europe i LIFE+
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