UROCZYSTOŚĆ POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 2018 ZORGANIZOWANA PRZEZ

BIURO POROZUMIENIA BURMISTRZÓW I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
DATA: 22 LUTEGO 2018 R. W GODZ. 12.25–12.45
Parlament Europejski – sala posiedzeń plenarnych

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Członkowie Porozumienia Burmistrzów!
Na początku pragnę pogratulować okrągłej rocznicy. Od czasu swego powstania 10 lat temu
Porozumienie

Burmistrzów

rozwinęło

się,

przekraczając

najśmielsze

oczekiwania.

Przyłączyło się już do niego ponad 9200 zwolenników z 57 krajów, na zasadach
dobrowolności. Wszyscy z Państwa przyczynili się do powodzenia tej inicjatywy w skali
europejskiej.
Od czasu inauguracji Porozumienia mamy teraz niepodważalne dowody, że zmiana klimatu
jest zjawiskiem realnym. Porozumienie paryskie było historyczną chwilą, gdy globalna
społeczność spotkała się i doszła do wniosku, że nie możemy pozostawić przyszłym
pokoleniom świata nienadającego się już do naprawy.
Świat po porozumieniu paryskim: zmiana globalnego zarządzania w zakresie klimatu
Gdy USA wycofały się z porozumienia paryskiego, był to sygnał alarmowy, lecz podczas
rozmów klimatycznych w Bonn spotkałem się z gubernatorem Kalifornii, który wyjaśnił, że
Ameryka i Waszyngton to nie to samo. Takie inicjatywy jak Zobowiązanie Ameryki (America’s
Pledge), w ramach którego ponad 2300 amerykańskich miast, stanów i przedsiębiorstw
wyraziło poparcie dla porozumienia paryskiego, pokazują, że szczebel niższy niż krajowy
dąży konsekwentnie do tego, by dotrzymać swych międzynarodowych zobowiązań.
Gubernator Kalifornii powiedział mi: „Szczebel niższy niż krajowy jest inicjatorem działań w
dziedzinie klimatu”, na co odpowiedziałem: „Europa jest gotowa je przyspieszyć, działając
wspólnie”.
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Zarówno amerykańskie miasta, jak i samorządy lokalne w Europie podzielają przekonanie,
że rządy krajowe nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie dążenia samorządów lokalnych i
regionalnych do przeciwdziałania zmianie klimatu i że jesteśmy gotowi na współpracę.
Pomimo granic, podziałów krajowych i różnic politycznych miasta i regiony stanowią
odpowiedź na wyzwania w zakresie klimatu i energii. Nie tylko wykonują decyzje, lecz
również przejmują stery.
Na szczeblu międzynarodowym, na przykład dzięki partnerstwu Komitetu z ICLEI, udaje nam
się wspólnym głosem domagać się, by samorządy lokalne i regionalne zostały formalnie
włączone w negocjacje klimatyczne ONZ.
Zdobyliśmy formalne uznanie, a teraz musimy uzyskać wpływ na kształtowanie globalnej
strategii klimatycznej.
Potrzebny jest nam system przewidujący ograniczenie emisji CO2 miast i regionów i
umożliwiający ich pomiar. Niezbędne jest ponadto ustanowienie wkładów ustalanych na
poziomie lokalnym i regionalnym, które uzupełniałyby wkłady ustalane na poziomie
krajowym.
Urzeczywistnienie zrównoważonej Europy
Na szczeblu lokalnym i regionalnym znamy konsekwencje zmiany klimatu dla naszych
społeczności. Wiemy, że ekologizacja gospodarki, czyste powietrze i zapewnienie
zrównoważonych dostaw zdrowej żywności poprawiają jakość życia naszych obywateli.
Na przykład holenderskie miasto Schiedam pod kierownictwem przewodniczącego Komisji
Środowiska w Komitecie podpisało porozumienie z przemysłem morskim, portem w
Rotterdamie, prowincją, holenderskim ministerstwem oraz mieszkańcami, że stanie się
znanym na całym świecie wzorcem zrównoważonego portu morskiego.
Miasta są forpocztą inteligentnych technologii: inwestycje w inteligentne sieci oznaczają, że
do 2020 r. w całej Europie w użyciu będzie prawie 240 mln inteligentnych liczników, które
umożliwią konsumentom zmniejszenie zużycia energii aż o 10%.
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Wymienione przykłady, a także setki inicjatyw pod Państwa przewodnictwem zmieniają
sytuację na lepszą i dowodzą europejskich ambicji w zakresie przeciwdziałania zmianie
klimatu.
Udoskonalenie Porozumienia Burmistrzów
Nie ma jednak czasu na to, żeby popadać w samozadowolenie; musimy zrobić więcej.
Dla Porozumienia Burmistrzów:
1. Musimy obrać stanowczy, strategiczny kierunek, podczas gdy Porozumienie nabiera
zasięgu światowego, by nie stracić poczucia celu.
2. Konieczne jest uproszczenie metodologii Porozumienia, tak by było przystępne i
zrozumiałe dla wszystkich.
3. Niezbędne jest umocnienie roli regionów w pionowej koordynacji polityki w zakresie
klimatu i energii oraz znalezienie sposobów na to, by rządy krajowe bardziej angażowały się
w koordynację Porozumienia w obrębie państw członkowskich.
4.

Musimy

skonsolidować

Porozumienie

od

wewnątrz,

usprawnić

proces

jego

funkcjonowania i zmobilizować wszystkie podmioty do działania.
Przyszłość Europy, która nadal odgrywa rolę światowego lidera w dziedzinie
przeciwdziałania zmianie klimatu
Szanowni Państwo, musimy się również zastanowić nad pracami Porozumienia w kontekście
dyskusji o przyszłości Europy.
Zważywszy na rozpoczęcie negocjacji w sprawie następnego budżetu UE, decyzję naszych
brytyjskich przyjaciół o wystąpieniu z UE, a także wybory europejskie w 2019 r., dwa kolejne
lata będą decydować o przyszłości Europy.
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Ostatnie badania pokazują, że obywatele UE obawiają się nie tylko terroryzmu, gorszej
sytuacji gospodarczej i bezrobocia, lecz również zmiany klimatu.
Europa musi pozostać w światowej czołówce ochrony klimatu.
Jeżeli chcemy, by Europa stała się ponownie przyjazna dla środowiska, państwa
członkowskie muszą zapewnić nam – przywódcom lokalnym i regionalnym – środki
finansowe.
Środki strukturalne UE wspierają samorządy lokalne i regionalne w finansowaniu
zrównoważonych planów działania w dziedzinie klimatu i energii. Inwestycje dokonywane w
ramach polityki spójności w efektywność energetyczną, energię ze źródeł odnawialnych oraz
zrównoważony transport publiczny mają zasadnicze znaczenie dla ekologizacji europejskiej
gospodarki.
Dlatego też Komitet – wraz z kilkoma innymi europejskimi stowarzyszeniami miast i regionów
– zapoczątkował w ubiegłym roku sojusz

#CohesionAlliance. Jest to koalicja osób

przekonanych, że polityka spójności musi być zdecydowana, skuteczniejsza, widoczna i
dostępna dla każdego miasta i regionu w Unii Europejskiej.
Zachęcam zatem wszystkich Państwa do przyłączenia się do dwóch tysięcy zwolenników
Sojuszu.
Podważenie polityki spójności

miałoby duży wpływ na naszą zdolność do tworzenia

ekologicznych miejsc pracy, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poczynienia postępów na
drodze do gospodarki niskoemisyjnej.
Zrównoważona Europa wraz z obywatelami
Wszyscy odpowiadamy za dzielenie się poglądami, doświadczeniami, wyzwaniami i
rozwiązaniami w Brukseli. Ponosimy również odpowiedzialność za uświadomienie naszym
społecznościom tego, czym jest i co robi Europa. Musimy stwierdzić, że cele dotyczące
odpadów i emisji dwutlenku węgla zostały wyznaczone dzięki UE.
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Dlatego też Europa musi poprawić sposób angażowania obywateli. Od 2016 r. nasi
członkowie organizują zatem debaty obywatelskie w swych okręgach wyborczych, by
umożliwić obywatelom wyrażenie ich obaw, refleksji i pomysłów dotyczących przyszłości
Europy. Przedmiotem debaty muszą być zrównoważony rozwój i fundusze UE.
Musimy pamiętać, że UE to nie tylko Bruksela. To również nasze miasta, regiony i wsie,
które zainicjują potrzebne zmiany. Europa musi ustanowić odpowiednie ramy, lecz trzeba
jasno zaznaczyć, że ciężką pracę wykonują samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i
społeczeństwo obywatelskie.
Korzystając z okazji, pragnę zaznaczyć, że Europejski Komitet Regionów jest punktem
oparcia dla każdego samorządu lokalnego i regionalnego. Nasze drzwi są zawsze otwarte.
Jesteśmy gotowi Państwa wysłuchać i podzielić się Państwa poglądami i pomysłami na
temat przyszłości Europy w UE.
Przyszłość Europy leży w naszych rękach.
Na zakończenie pragnę podziękować Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i
sekretariatowi Porozumienia Burmistrzów za organizację uroczystości.
Pragnę zaprosić wszystkich Państwa na przyjęcie, które odbędzie się w siedzibie
Europejskiego Komitetu Regionów, naprzeciw Parlamentu Europejskiego, o godz. 13:30.
Dziękuję za uwagę!
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