PERUSKIRJA
fi

Ottaen huomioon, että paikallisviranomainen on jo allekirjoittanut Covenant of Mayors -sitoumuksen, jonka tavoitteena on
ylittää Euroopan unionin ”3 x 20” -tavoitteet (vähentää CO2-päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä seurauksena
energiatehokkuuden 20 prosentin kasvusta sekä uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin osuudesta käyttöenergiassa), tai
asettanut kunnianhimoisia paikallisia energia- ja ympäristötavoitteita, ja
ottaen huomioon, että tarvitaan osallistavaa lähestymistapaa, jotta kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan näiden tavoitteiden
saavuttamiseen vaadittavaan työhön,

PAIKALLISVIRANOMAINEN SITOUTUU T ARTTUMAAN TOIMEEN JA
PARANTAMAAN EUROOPAN ENERGIA- JA ILMASTOASIOITA!
Liittymällä eurooppalaiseen E N G A G E -kampanjaan paikallisviranomainen voi
► käyttää E N G A G E -JULISTETYÖKALUA, jolla voi tehdä luovia julisteita osallistujista ja heidän energia-aiheisista
lupauksistaan
► jakaa paikallisia kokemuksia ja hyötyä niistä sekä luoda suhteita muihin Euroopan paikallisviranomaisiin.
Liittymällä eurooppalaiseen E N G A G E -kampanjaan
paikallisviranomainen sitoutuu
►

E N G A G E -kampanjan koordinaattorina
Energy Cities sitoutuu

osallistumaan Covenant of Mayors -sitoumukseen tai paikallisen tason
energia- ja ympäristötavoitteisiin
▪

toteuttamalla paikallisen osallistavan ENGAGE-kampanjan

▪

käyttämällä ENGAGE-julisteita, joihin liittyen jokaisen osallistujan on
allekirjoitettava kuvasuostumuslomake

►

►

▪ tukemalla ENGAGE-kampanjaa paikallisten tapahtumien (ENGAGE-päivät)
avulla, jotka voivat olla osa muita paikallisia tapahtumia

►

▪ järjestämällä tapaamisia kunnallisten toimijoiden kesken

mahdollistamaan paikallisviranomaisille
PDF-tiedoston lataamisen jokaisesta
ENGAGE-julisteesta
tarjoamaan paikallisviranomaisille
tarpeelliset tiedot paikallisen osallistavan
ENGAGE-kampanjan toteuttamiseen
pyydettäessä
edistämään ENGAGE-kampanjaa virallisen
verkkosivuston www.citiesengage.eu
kautta.

► valjastamaan kaikki toimijat mukaan: virkamiehet, sidosryhmät ja
►

kansalaiset
valvomaan joitakin osallistujia ja arvioimaan heidän energiankulutustaan,
jotta voidaan osoittaa, että osallistavat kampanjat johtavat todellisiin
energiansäästöihin sekä mitattaviin tuloksiin:
Virkamiehet
Sidosryhmät
Kansalaiset
Arvioitava osuus
osallistujista

25–50 %

15–20 %

10–20 %

► maksamaan 1 000 euron vuosimaksun ENGAGE-julistetyökalun käytöstä
sekä palveluista.
Laadittava kahtena kappaleena ja palautettava osoitteeseen Energy Cities, 2 chemin de Palente, F-25000 Besançon:
►

Seuraavan paikallisviranomaisen laillinen edustaja: ►

____________________________________________
Rouva/herra: _________________________________
Asema: _____________________________________
Päiväys, leima ja allekirjoitus

Project manager:

Rouva/herra: ____________________
Asema: _________________________

► Hyväksyttäväksi:
Energy Cities
Jean-Pierre VALLAR, General Secretary

Email: __________________________
Tel: ____________________________

Päiväys, leima ja allekirjoitus

