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Trzecia rocznica Porozumienia między burmistrzami 
– miasta wskazują drogę wyjścia z kryzysu 
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej miasta będące sygnatariuszami Porozumienia 
między burmistrzami zdołały przeznaczyć ponad 40 miliardów euro na zrównoważony 
rozwój w dziedzinie energii.  

Zaczynając od złożenia politycznego zobowiązania przez burmistrza podpisującego 
deklarację przystąpienia do Porozumienia między burmistrzami, miasta inwestują w 
ambitny program działań na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym. 
Starają się zapewnić obywatelom lepsze warunki życia, wspierać lokalną gospodarkę 
i tworzyć nowe miejsca pracy. Fundusze UE, takie jak fundusze strukturalne, 
odgrywają istotną rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii 
na szczeblu lokalnym. Miasta potrzebują odpowiednich środków, aby wykorzystać 
swój potencjał w zakresie ograniczania zmian klimatycznych i pobudzać odnowę 
gospodarki europejskiej. 

Gϋnther H. Oettinger, europejski komisarz ds. energii, powiedział: „Siła Porozumienia 
między burmistrzami polega na tym, że jednoczy ono wszystkie lokalne inicjatywy, aby 
sprostać wyzwaniom energetycznym stojącymi przed UE. Te lokalne inicjatywy są bardzo 
obiecujące. Jednak musimy robić więcej i działać szybciej, a ja chcę to ułatwić. Na 
przykład wraz z komisarzem Hahnem kładziemy większy nacisk na kwestie dotyczące 
efektywności energetycznej i energii odnawialnych w naszej polityce regionalnej”. 

Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, stwierdził: „Stoi przed nami 
wielkie i ważne zadanie: musimy ściśle współpracować, aby reagować na kwestie 
najpoważniej dotykające obywateli, takie jak zmiany klimatyczne. Dlatego Parlament 
Europejski w pełni wspiera wysiłki podejmowane w ramach inicjatywy Porozumienia 
między burmistrzami. Efektywność energetyczna stanowi jeden z najważniejszych 
priorytetów Parlamentu Europejskiego”. 

Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów, powiedziała: „Porozumienie między 
burmistrzami już teraz jest praedziwym sukcesem. Uważamy, że nadszedł czas, aby 
przejść do kolejnego etapu: aktywując inwestycje w dziedzinie zrównoważonej energii 
przez tworzenie bardziej spójnych powiązań pomiędzy Porozumieniem a możliwościami 
oferowanymiw ramach finansowania unijnego oraz rozszerzanie zakresu na cały program 
efektywnego gospodarowania zasobami, w szczególności na gospodarkę wodną i ściekową”. 

Ogólne informacje: 

Raz w roku burmistrzowie spotykają się w sercu Europy, podczas dorocznej uroczystosci 
aby potwierdzić swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia miedzy burmistrzami. Na 
tegorocznej uroczystości swoje podpisy złożyło 263 burmistrzów, w związku z czym liczba 
sygnatariuszy wzrosła do ponad 3000 miast – głównie z 27 państw członkowskich UE – 
reprezentujących ponad 140 milionów obywateli europejskich. 

 

 

 

 



 

Każde miasto podpisujące Porozumienie między burmistrzami zobowiązuje się 
zmniejszenia emisji CO2 o ponad 20% do 2020 roku, wykraczając poza cele energetyczne 
UE wyznaczone do 2020 r. Łączny potencjał do redukcji emisji CO2 obecnych sygnatariuszy 
to 144 miliony ton rocznie.  

Porozumienie między burmistrzami jest inicjatywą Komisji Europejskiej wspieraną przez 
Parlament Europejski i Komitet Regionów. 

Więcej informacji na temat Porozumienia między burmistrzami i wydarzenia można 
uzyskać na portalu: 

www.eumayors.eu 

 

  

 


