Merų pakto biuro Europoje „COP26“
konferencija – trumpoji ataskaita

Nacionaliniu lygmeniu nustatomų įnašų lokalizavimas: kaip reikia
finansuoti ir įgyvendinti veiksmus tinkamu mastu?
Šį papildomą renginį kartu suorganizavo Globalinio merų pakto sekretoriatas ir Merų
pakto biuras Europoje, kurie subūrė aukšto lygio ekspertus diskusijai: kaip reikia
finansuoti ir įgyvendinti didelio masto veiksmus.
Susitikimo metu pranešėjai pakartojo nacionaliniu lygmeniu nustatomų įnašų
lokalizavimo svarbą. Jie apibūdino strateginę tokios praktikos svarbą, veiksmingumą ir
vietinį poveikį. Be to, susitikimo metu buvo pristatyta Globalinio merų pakto 2021 m.
globalinė apibendrinančioji ataskaita ir ateinančių metų pakto veiklos perspektyvos.
Liviu Stirbatas, Europos Komisijos Klimato politikos generalinio direktorato (DG CLIMA)
prisitaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, pareiškė: „[Globalinė apibendrinančioji]

ataskaita tikrai atvėrė akis į daug ką. Bendras signatarų įvestų mažinimų skaičius prilygsta 16
milijardų automobilių pašalinimui iš kelių per metus – galiausiai būtent miestai teikia didelę
nacionaliniu lygmeniu nustatomų įnašų dalį.
Įrašas: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Susitikime dalyvavo Šaron Dijksma (Utrechto merė), Massamba Thioye (JTBKKK), Giulia
Macagno (Europos investicijų bankas), Liviu Stirbat (DG CLIMA), Ryuzo Sugymoto
(Japonijos aplinkos ministerija), o jį moderavo Giorgia Rambelli iš Merų pakto biuro
Europoje.

1,5° kuo greitesnis pasiekimas: Miestai, integruojantys įrodymais pagrįstą
klimato ir energetikos politiką Europoje ir Viduržemio jūros regione
Į šį susitikimą buvo kviesti miestai ir ekspertai iš Viduržemio jūros regiono. Jo metu
paaiškėjo Viduržemio jūros regiono savivaldybių veiksmai, poreikiai ir siekiai, susiję su
klimato ir energetikos politika, kuriais kovojama su klimato kaita. Galiausiai diskusijoje
daug dėmesio buvo skirta įrodymais ir mokslu pagrįstiems politikos veiksmams.
Svarbu pažymėti, kad pasibaigus susitikimui atsirado tiesioginis šio renginio rezultatas:
dalyvavusios organizacijos ir toliau palaikė ryšius potencialaus tolimesnio
bendradarbiavimo tikslais.
Paolo Micheli, Segratės miesto meras, pasakė: „Įveikiant neatidėliotinas klimato situacijas
politikos sfera lėtai teikė atsakymus į iškilusius klausimus. Kuo greičiau būtina keisti šią padėtį.
Vietos lygmens teikiamos politikos – tai veiksminga išeitis iš aklavietės. Atėjo laikas būti
drąsiems!“
Įrašas: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Šį susitikimą kartu suorganizavo Globalinio merų pakto sekretoriatas ir Merų pakto
biuras Europoje, bei projektas „Clima-MED“, ENI CBC Med Viduržemio jūros regiono
bendradarbiavimo centras ir Segratės miestas (Italija). Renginį moderavo Andy Deacon
(Globalinis merų paktas), taip pat dalyvavo Paolo Bertoldi (Europos Komisijos Jungtinis
tyrimų centras), Henrike Trautmann (Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir
plėtros derybos), Paolo Micheli (Segratės miestas), Joana De Balsemao, (Kaškaišo
miestas), Sorina Mortada (Libano energijos taupymo centras), Silvia Assalini (Merų pakto
biuras Europoje) ir Naguib Amin (Clima-MED).

Kolektyvinių iniciatyvų panaudojimas siekiant 2050 m. Europos klimato
neutralumo tikslo
Šiame papildomame renginyje, kurį organizavo Merų pakto biuras Europoje,
bendradarbiaujant su „Climate Alliance“ ir Tarptautine vietinių darnaus vystymosi
iniciatyvų taryba (ICLEI) Europoje, buvo nagrinėjama, kaip įvairios kolektyvinės
iniciatyvos padeda miestams ir vietos valdžiai laikytis klimato neutralumo.
Susitikime buvo kalbama apie tai, kaip miestai gali sparčiau siekti klimato neutralumo,
pasitelkdami drąsias iniciatyvas, paremtas principu „iš apačios į viršų“. Pranešėjai taip
pat aptarė, kaip svarbu yra aptarti šiuos ryžtingus veiksmus ir vykdyti juos kartu su
partneriais ir kitais lygiaverčiais dalyviais, pavyzdžiui, Merų pakto platformoje. Jie kalbėjo
apie savo pasiekimus šiose srityse: gamtos pagrįstų sprendimų, Renovacijos bangos
iniciatyvos, tvarių teisingų miestų ir 2050 m. Merų pakto įsipareigojimų siekiant
teisingesnės, klimato požiūriu neutralios Europos. Susitikimo metu pranešėjai teikė
pavyzdžius kalbant apie tai, kaip savivaldybių įsipareigojimai daro įtaką dabartinei ir
būsimai piliečių gerovei, kurdami teisingesnes ir atsparesnes klimato kaitos
bendruomenes.
Gillian Dick (Glazgas, JK) teigė: „Svarbu mokytis iš kitų ir pripažinti, kad daugelis kitų miestų
visame pasaulyje susiduria su tomis pačioms problemomis. Tai tikrai padeda ieškant
sprendimų.“
Tomas Meeuwsas (Antverpenas, Belgija) apibendrindamas pasakė: „Merų pakto dėka
Antverpeno miestui pavyko pasiekti savo nustatytus 2020 m. klimato tikslus!“
Įrašas: https://youtu.be/82camHJQmMk
Renginį moderavo Eero Ailio (Europos Komisijos Energetikos generalinis direktoratas),
techninį moderavimą vykdė Adrienne Kotler (Merų pakto biuras Europoje), taip pat įvyko
apskritojo stalo diskusiją tarp Antverpeno miesto vicemero Tomo Meeuwso, Gillian Dick
(Glazgo miesto taryba), Yann Françoise (Paryžiaus miestas) ir Brašovo miesto mero
Alleno Colbiano.

