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“Van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken, is de
belangrijkste ambitie van de nieuwe Europese Commissie. Dit houdt in dat we niet
enkel de klimaatcrisis willen aanpakken, maar tegelijk sociale rechtvaardigheid,
economische ontwikkeling en welzijn willen garanderen voor alle inwoners van Europa.
Echter, de tijd dringt. De vorige Commissie heeft schitterend werk geleverd door het
noodzakelijke wettelijk kader te creëren waarbinnen we de overgang naar een schoon
en eerlijk energiesysteem kunnen maken. Onze missie is nu om aan die plannen een
concrete invulling te geven. Daarom moeten we de hand uitsteken naar de Europese
burgers en naar de regeringen en instituten die hen dienen. Onze aanpak moet open
zijn, inclusief en met de medewerking van allen.
Het Europees Burgemeestersconvenant is een uitstekend voorbeeld van deze inclusieve
en coöperatieve benadering. Al meer dan tien jaar lang zijn lokale besturen doorheen
Europa op vrijwillige basis gedurfde verbintenissen aangegaan die ze in lokale acties
omzetten. Het initiatief bundelt intussen al meer dan 9.200 steden en gemeenten, klein
en groot en uit alle windstreken. Hun doelstellingen om de gemiddelde CO 2-emissie te
verlagen tegen 2020 en 2030 liggen hoger dan deze van de Europese Unie en vele van
de ondertekenaars hebben nu reeds strategieën ontwikkeld om tegen 2050
klimaatneutraal te zijn – in sommige gevallen zelfs nog vroeger.
De energietransitie gaat om meer dan hernieuwbare energie of baanbrekende
technologieën alleen: het gaat erom middelen slim aan te wenden en tegelijk de
democratie en het welzijn binnen Europa te versterken. Steden en gemeenten zijn de
plek waar al deze zaken samenkomen.

Wanneer we tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent willen zijn, hebben we
pioniers nodig die de weg wijzen. Ik ben dan ook trots en dankbaar om te kunnen
samenwerken
met
deze
moedige,
inspirerende
stakeholders
van
het
Burgemeestersconvenant die reeds hebben aangetoond dat we samen onze ambities
kunnen waarmaken.
Voor 2020 wens ik ons allen een rechtvaardige, democratische en schone
energietransitie!”

