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Borgmästaravtalet för

klimat & energi

En unik rörelse som
byggts underifrån
© foto Nathalie Nizette

Borgmästaravtalet för klimat och
energi samlar lokala och regionala myndigheter som frivilligt
åtarsigattimplementeraEU:sklimatoch energimål i sina respektive
territorier.
Denna unika underifrån-byggda
rörelse som startade år 2008 med
stöd av EU-kommissionen, har nu
över 6500 avtalsparter*.

EU-ledare och borgmästare ger ett symboliskt bifall till borgmästaravtalet för
klimat och energi i Europaparlamentet
år 2015.

År 2015 anammade initiativet nya
mål: borgmästaravtalet för klimat
och energi har höjt det inledande
CO2-utsläppsmålet och inkluderar nu anpassning till klimatförändringar. De lokala myndigheter
som ingått avtalet delar en vision
om fossilfria och motståndskraftiga städer, där medborgare har
tillgång till säker, hållbar och billig
energi.

Underteckna avtalet!

De åtar sig att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi och klimatfrågor, samt att implementera lokala
åtgärder för lindring av och anpassning till klimatförändringar.
Borgmästaravtalet
är ”världens
största urbana klimat- och
energiinitiativ”.
Miguel Arias Cañete

Borgmästaravtalet för klimat och
energi är öppet för alla lokala myndigheter med demokratiskt styre
och valda ledamöter, oavsett storlek och i vilket energi- och klimatpolitiskt
implementeringsskede
de befinner sig. Avtalsparter som
tidigare åtagit sig att uppfylla
målen för 2020 och/eller Mayors
Adapt, är välkomna att ansluta
sig till målen för 2030.
Angränsande små- och medelstora
lokala myndigheter kan även, under vissa villkor, ansluta sig som en
grupp.
Myndigheter på nationell och
subnationell nivå, liksom ideella organisationer, kan ge stöd till
avtalsparterna i form av resurser
och expertis, och får då status som
samordnare eller supportrar av
borgmästaravtalet.

EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi

* Avtalsparter i borgmästaravtalet i mars 2016

Varför ansluta sig?
Stor internationell
uppmärksamhet och
exponering för din lokala
myndighets klimat- och
energiåtgärder
Möjlighet att bidra till
utformningen av EU:
s klimat- och energipolitik
Rimliga åtaganden
via utvärdering och
övervakning av framsteg

”För Fonte Nuova har borgmästaravtalet för klimat och
energi inneburit en möjlighet att utveckla åtgärdsplaner för anpassning till klimatförändringar som syftar
till hållbar förvaltning av och framtida säkerhet för vårt
territorium.”

Donatella Ibba, vice borgmästare för
miljöfrågor, Fonte Nuova, Italien

Bättre ekonomiska
möjligheter för dina lokala
klimat- och energiprojekt
Nyskapande sätt att
nätverka, utbyta erfarenheter
och bygga kapacitet via
regelbundna evenemang,
partnersamverkan,
webbseminarier och
online-diskussioner.
Praktisk hjälp (hjälpdesk),
vägledningsmaterial
och verktyg

”Borgmästaravtalet hjälpte Gent att bli en smart och
hållbar stad. Det ger redskap för ett tvärsektoriellt angreppssätt i arbetet för en klimatneutral stad, med ansvarstagande medborgare och en miljövänlig ekonomi.”

Daniël Termont, borgmästare i Gent, Belgien

Snabb åtkomst till expertis
om ledande metoder och
inspirerande fallstudier
Styrd självbedömning
och kollegialt utbyte via
gemensamma övervakningsoch rapporteringsmallar
Flexibla referensramar
för åtgärder, som går att
anpassa till lokala behov
Förbättrat samarbete och
stöd från nationella och
subnationella myndigheter

”Borgmästaravtalet för klimat och energi innebär en
möjlighet att gå vidare med vårt smarta elnätsprojekt,
som ger sänkt elförbrukning och hjälp att samverka med
lokalsamhällen.”

Bojan Sever, borgmästare i Idrija, Slovenien

Borgmästaravtalets steg
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STEG 2 :

STEG 3 :
Skicka in
övervakningsrapport

Erbjuder medborgare hög
livskvalitet i hållbara,
klimattåliga och
livfulla städer.

Skicka in
åtgärdsplaner för
hållbar energi och
klimatfrågor
(SECAP)
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der
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Implementering,
övervakning &
rapportering
Avtalsparterna skickar in en åtgärdsplan för hållbar energi
och klimatfrågor (SECAP) - som täcker både lindring och anpassning
- inom två år efter det formella undertecknandet. SECAP baseras på
en basförteckning över utsläpp och en bedömning av klimatrisker och
sårbarheter. Avtalsparterna måste rapportera framstegen vartannat år.

Avtalsparternas vision och åtaganden
LINDRING

ANPASSNING

Öka takten på arbetet
för fossilfrihet i våra
territorier

Stärka vår kapacitet
att anpassa oss till
oundvikliga följder av
klimatförändringar

SÄKER,
HÅLLBAR OCH
BILLIG ENERGI
Öka energieffektiviteten
och användningen
av förnybara
energikällor

Arbetar mot en delad vision för 2050

Implementerar och överträffar EU:
s klimat- och energimål för 2030
Minst 40 % lägre utsläpp av CO2 (och möjligen andra växthusgaser) år 2030 via åtgärder för förbättrad energieffektivitet och
ökad användning av förnybara energikällor
Bättre motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar
Ökat samarbete med andra lokala och regionala myndigheter
inom och utanför EU för bättre tillgång till säker, hållbar och
billig energi.

Erbjuder medborgare hög livskvalitet i hållbara,
klimattåliga och livfulla städer

Hur ansluter man sig?
Att ansluta sig till borgmästaravtalet kräver ett formellt politiskt åtagande.
Anslutningsdokumentet måste skrivas under av borgmästaren eller
motsvarande representant ur kommunfullmäktige.
Mer information:
www.eumayors.eu > Participation

Borgmästaravtalets
sekretariat

Mer information

Borgmästaravtalets sekretariat ansvarar för den övergripande samordningen av initiativet. Det består
av ett nätverk av lokala och regionala
myndigheter - Energy Cities, Climate
Alliance, CEMR, EUROCITIES och FEDARENE, och har ett nära samarbete
med ECOFYS, Fresh Thoughts och
IFOK.

63-67 rue d’Arlon
1040 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 400 10 67
E-post: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Delfinansierat av Intelligent Energy Europe och
EU:s LIFE+-program
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