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Sto europejskich miast, w ramach prowadzonej przez KE inicjatywy "Mayors Adapt", przyst?pi
do dzia?a? przeciwko zmianom klimatu. Prezydenci i burmistrzowie z ca?ego kontynentu
przedyskutuj? sposoby walki z efektem cieplarnianym, wymieniaj? si? do?wiadczeniami
i
dobrymi praktykami.
Dzie? dzisiejszy stanowi kamie? milowy dla inicjatywy „Mayors Adapt” prowadzonej przez
Komisj? Europejsk?. 100 miast europejskich zdecydowa?o si? przyst?pi? do czynu w celu
zwalczania zmiany klimatu. Komisarz UE ds. dzia?a? w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard,
powita?a burmistrzów i prezydentów miast z ca?ej Europy podczas oficjalnej ceremonii
potwierdzaj?cej ich uczestnictwo w inicjatywie.

Komisarz UE ds. dzia?a? w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdzi?a: – Kiedy
w marcu uruchamiali?my inicjatyw? „Mayors Adapt”, naszym celem by?o stworzenie do
ko?ca roku sieci obejmuj?cej 50 miast.Mamy ju? 100 miast, a jeszcze wi?cej czeka w
kolejce, ?eby si? przy??czy?.Nasze miasta wzmacniaj? swoj? odporno?? na zmian? klimatu.
To wspania?a wiadomo?? dla obywateli i dla przedsi?biorstw.O wiele taniej b?dzie, je?li si?
dobrze przygotujemy, ni? gdyby?my mieli pó?niej radzi? sobie ze skutkami – co wi?cej,
porz?dne przygotowanie mo?e ocali? wiele istnie? ludzkich.
List? miast-sygnatariuszy otwiera Agueda w Portugalii, a zamyka Zwijndrecht w Belgii. Poza
tym widniej? na niej takie miasta jak Barcelona, Kopenhaga, Frankfurt, Glasgow, Lizbona,
Monachium, Neapol i Rotterdam. Za pomoc? nagrania wideo mow? do uczestników wyg?osi?
by?y burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg. Poprzez ??cze internetowe w wydarzeniu
uczestniczy?a tak?e Christiana Figueres, sekretarz wykonawczy Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W wydarzeniu tym udzia? wzi?? równie? europejski
komisarz Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej i miejskiej.
Kontekst
Inicjatyw? „Mayors Adapt” uruchomiono w marcu 2014 r. w ramach udanej inicjatywy
„Porozumienie Burmistrzów”. „Porozumienie Burmistrzów” koncentruje si? na zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych, natomiast celem „Mayors Adapt” s? ?rodki dostosowawcze.
Miasta, b?d?c skupiskami ludno?ci i o?rodkami infrastruktury, s? szczególnie nara?one na
ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i niekorzystne skutki zmiany klimatu. W?adze lokalne
odgrywaj? zatem kluczow? rol? we wdra?aniu ?rodków ?agodzenia i dostosowywania si? do
zmian klimatu.
Udzia? w inicjatywie „Mayors Adapt” przyniesie w?adzom lokalnym korzy?ci w formie wsparcia
dla dzia?a? lokalnych maj?cych na celu radzenie sobie ze zmianami klimatu. Ponadto w?adze
lokalne uzyskaj? platform? wspó?pracy, a fakt przyjmowania koniecznych ?rodków b?dzie
bardziej nag?o?niony.
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Dodatkowe informacje uzyska? mo?na na stronie http://mayors-adapt.eu/
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