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Borgmesterpagten for

klima & energi

En unik bottom-upbevægelse

Denne unikke bottom-up-bevægelse, der startede i 2008 med støtte fra Europa-Kommissionen, tæller
nu mere end 6.500 underskrivere*.
I 2015 satte initiativet sig nye mål:
Borgmesterpagten for klima og
energi intensiverer den oprindelige forpligtelse til nedbringelse af
CO2-udslip og omfatter nu også
tilpasning til klimaforandringer. De
lokale myndigheder deler en vision
om at gøre byer kulstoffattige og
robuste, hvor borgerne har adgang til sikker, bæredygtig og billig
energi.
De forpligter sig til at udvikle handlingsplaner for bæredygtig energi
og klimatiltag i 2030 og til at gennemføre lokale aktiviteter til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer.
Borgmesterpagten
er ”verdens
største bymæssige klima- og
energiinitiativ.”
Miguel Arias Cañete
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Borgmesterpagten for klima og
energi samler lokale og regionale
myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til at gennemføre EU’s
klima- og energimål på deres område.
EU’s ledere og borgmestre tiltræder
symbolsk borgmesterpagten for klima
og energi i Europa-Parlamentet i 2015

Vær med i pagten!
Borgmesterpagten for klima og
energi er åben for alle lokale myndigheder, der er sammensat på
et demokratisk grundlag og med
valgte repræsentanter, uanset deres størrelse og hvilken fase de er i
med gennemførelse af deres energi- og klimapolitikker. Underskrivere, der tidligere har forpligtet sig til 2020-målene og/eller
Mayors Adapt-initiativet, opfordres til at også at underskrive
2030-målene.
Små og mellemstore lokale nabomyndigheder kan også, på visse betingelser, deltage som en gruppe
af underskrivere.
Subnationale og nationale myndigheder samt øvrige almennyttige organisationer kan støtte underskriverne ved at tilføre dem ressourcer
og knowhow og kan anerkendes
som koordinatorer eller tilhængere af borgmesterpagten.

EU-kommissær for klima og energi

*Underskriverne af borgmesterpagten i marts 2016

Hvorfor deltage?
Stor international anerkendelse og synlighed af din
lokale myndigheds klima- og
energitiltag
Mulighed for at bidrage til
udformningen af EU’s klimaog energipolitik
Troværdige forpligtelser gennem vurdering og overvågning af fremskridt

”For Fonte Nuova er det at være involveret i borgmesterpagten for klima og energi en mulighed for at udvikle
handlingsplaner for tilpasning til klimaforandringer
med henblik på bæredygtig forvaltning af vores område
og dets fremtidige sikkerhed.”

Donatella Ibba, viceborgmester for miljø i
Fonte Nuova, Italien

Bedre finansielle muligheder for dine lokale klima- og
energiprojekter
Innovative måder at netværke på, udveksle erfaringer
og opbygge kapacitet ved
regelmæssige events, partnerskaber, webinarer og
onlinedrøftelser
Praktisk support (helpdesk),
vejledninger og værktøj

”Borgmesterpagten hjælper Gent med at blive en smart
og bæredygtig by. Den er løftestang for en tværsektoriel
tilgang til en klimaneutral by med ansvarlige borgere og
en miljøvenlig økonomi.”

Daniël Termont, Borgmester i Gent, Belgien

Hurtig adgang til ”viden om
ekspertise” og inspirerende
casestudier
Forenklet selvevaluering og
peer-to-peer-udveksling gennem fælles overvågnings- og
indberetningsskabelon
Fleksibel referenceramme for
handling, der kan tilpasses
lokale behov
Øget samarbejde og støtte
fra nationale og subnationale
myndigheder

”Borgmesterpagten for klima og energi er en mulighed
for at komme videre med vores intelligente forsyningsnet, hvilket vil give mulighed for besparelser i strømforbruget og bidrage til engagement i lokalsamfund.”

Bojan Sever, Borgmester i Idrija, Slovenien
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Indsend jeres
overvågningsrapport

At tilbyde borgerne en høj
livskvalitet i bæredygtige,
klimarobuste og
dynamiske byer
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andlingsplan for
bæredygtig energi
og klimatiltag
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Gennemførelse,
overvågning &
rapportering
Underskriverne indsender en handlingsplan for bæredygtig energi
og klimatiltag, der omfatter både afbødning og tilpasning – senest
to år efter den formelle underskrift. Handlingsplanen er baseret på
en referenceemissionsopgørelse og en vurdering af klimarisiko og
sårbarhed. Underskriverne indberetter fremskridt hvert andet år.

Underskrivernes vision og forpligtelser
AFBØDNING
Fremskyndelse af
dekarboniseringen af
vores territorier

TILPASNING
Styrkelse af vores evne
til at tilpasse sig
uundgåelige virkninger af
klimaforandringerne

SIKKER,
BÆREDYGTIG OG
BILLIG ENERGI
Øget energieffektivitet
og anvendelsen af
vedvarende
energikilder

Arbejde mod en fælles vision for 2050

Gennemførelse af eller endda mere vidtgående end
EU’s klima- og energimål for 2030
Mindst 40 % lavere CO2-udslip (og muligvis andre drivhusgasser) i
2030 ved foranstaltninger til bedre energieffektivitet og øget brug
af vedvarende energikilder
Øget modstandskraft mod virkningerne af klimaforandringer
Øget samarbejde med fælles lokale og regionale myndigheder i EU
og derudover for at forbedre adgangen til sikker, bæredygtig og
billig energi

At sikre borgerne høj livskvalitet i bæredygtige,
klimarobuste og levende byer

Hvordan tilmelder
man sig?
Det kræver en formel politisk forpligtelse at deltage i borgmesterpagten.
Tiltrædelsesformularen skal underskrives af borgmesteren eller en tilsvarende repræsentant for de kommunale myndigheder.
Yderligere oplysninger:
www.eumayors.eu > Deltagelse

Sekretariatet for borgmesterpagten
er ansvarlig for den overordnede koordinering af initiativet. Det består
af netværk af lokale og regionale
myndigheder – energibyer, klimaalliance, CEMR, EUROCITIES og FEDARENE, i tæt samarbejde med ECOFYS, Fresh Thoughts og IFOK.

Flere oplysninger
Sekretariatet for
borgmesterpagten
63-67 rue d’Arlon
1040 Bruxelles
Belgien
Tlf.: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Medfinansieret af projektet Intelligent Energi i
Europa og EU’s LIFE+-programmer

Dato: April 2016 - © fotos

Sekretariatet for
borgmesterpagten

