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INFORMARE
Referitor: Participarea la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor,
21- 22 februarie 2018
La invitația Comisiei Europene, în perioada 21-22 februarie 2018, am
participat la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor și la Forumul de
Investiții pentru Energia Durabilă, la Bruxelles, în Belgia.
În cadrul Ceremoniei Convenției Primarilor, manifestare care s-a desfășurat
pe 22 februarie 2018, în hemiciclul Parlamentului European, s-a realizat un bilanț al
rezultatelor obținute de cele 9.000 de autorități locale angajate în mișcarea
europeană și s-au stabilit următorii pași pentru mișcarea mondială de energie și
climă.
Lideri locali și regionali din 700 de orașe și regiuni s-au angajat să sprijine
obiectivele inițiativei europene pentru anul 2030 și să-și intensifice eforturile de a
utiliza soluții tehnologice inovatoare și ecologice, pentru a face față provocărilor
legate de schimbările climatice și de tranziție energetică.
Reprezentanții europeni la nivel înalt, cum ar fi vicepreședintele Comisiei
Europene, Maroš Šefčovič, comisarii Miguel Arias Cañete și Carlos Moedas,
reprezentantul președinției Consiliului UE, Zhecho Stankov, au felicitat orașele
membre ale Convenției Primarilor cu privire la acțiunile care contribuie la
obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 20% până în 2020.
În plus, aceste orașe vor reduce în medie emisiile lor cu 27% până în 2020,
consumul de energie cu 20% iar producția locală de energie cu o creștere de 90%.
În cadrul manifestării s-a subliniat necesitatea unui dialog sporit și a
implicării locale în acțiunile din domeniul climei și al energiei.
Dialogul și implicarea au fost esențiale în intervențiile membrilor consiliului
european al convenției, care și-au prezentat viziunea pentru viitorul inițiativei.
Noi, primarii europeni, am solicitat un parteneriat puternic și direct între
orașe și instituțiile UE.
Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele
Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, au subliniat necesitatea
unei implicări puternice a orașelor în viitorul buget al UE, pentru ca măsurile
privind clima și ambiția energetică să aibă susținere financiară.
Vicepreședintele Comisiei europene a încurajat orașele să își unească forțele
cu reprezentanții companiilor din industrie pentru a accelera tranziția energetică, a
încerca noi soluții curate și eficiente pentru orașe și pentru piață.

În acest cadru s-a lansat și concursul cu tema "Capitalul inovării europene" cu
un premiu de 1 milion de euro ce va recompensa orașele care au construit cele mai
dinamice ecosisteme de inovare.
În perioada următoare, eforturile semnatarilor convenției trebuie îndreptate
către tranziția climatică și energetică și pentru a realiza obiectivele pe termen lung
ale Acordului de la Paris. Politicile privind clima și energia trebuie să devină parte
a oricărei decizii politice, iar orașele trebuie să implice cetățenii în proiectele de
eficiență energetică.
În data de 21 februarie 2018 am participat și la Forumul de Investiții al
Convenției Primarilor, eveniment organizat de Direcțiile Generale pentru Energie și
Climă ale Comisiei Europene și Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii (EASME). Acest eveniment a constituit o oportunitate pentru mine dar și
pentru ceilalți 400 de reprezentanți ai autorităților locale de a discuta despre
finanțarea proiectelor privind adaptarea la schimbările climatice, a transportului
urban curat și a eficienței energetice la nivel operațional.
În cadrul forumului s-au desfășurat ateliere interactive pe 5 arii tematice
privind finanțarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice, a transportului
urban curat, a eficienței energetice a clădirilor publice și a renovării locuințelor,
precum și a inițiativelor care acționează în întreaga Europă pentru a facilita piața
climatică și finanțarea durabilă a energiei.
Participarea la forum mi-a oferit posibilitatea de a obține informații detaliate
cu privire la oportunitățile disponibile de finanțare UE pentru proiectele energetice
durabile și de adaptare la schimbările climatice.
Ca oraș semnatar al Convenției Primarilor (Covenant of Mayors), Municipiul
Roman s-a angajat să participe la evenimentele organizate de acest for și am
elaborat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă în vederea atingerii obiectivului
Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 prin creșterea eficienței
energetice și dezvoltarea de surse de energie regenerabilă.
Prin participarea la manifestările Convenției Primarilor, am prezentat modul
în care Municipiul Roman se implică în dezvoltarea strategiei integrate europene de
atenuare a schimbărilor climatice, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a
clădirilor, a transportului sau a iluminatului, a folosi mai mult energia din surse
regenerabile și a preveni riscurile climatice.
Doresc să transformăm Municipiul Roman într-un "oraș verde", prin
abordarea resurselor sale într-un mod rațional cu scopul de a asigura un viitor
energetic competitiv și durabil, posibilitatea de a beneficia de sprijinul Uniunii
Europene, inclusiv de sprijin financiar pentru proiecte ce duc la reducerea emisiilor
de CO2, și de încurajarea și exemplul altor deschizători de drumuri.
Împreună, suntem pregătiți să prezentăm măsuri concrete, care să creeze un
mediu stabil din punct de vedere ecologic, social și economic pentru generațiile
prezente și viitoare. Ține de responsabilitatea noastră colectivă să construim teritorii
mai durabile, mai atractive, mai rezistente și mai eficiente din punct de vedere
energetic.
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