Euroopa linnapeade pakt COP26 tippkohtumisel
Lühiaruanded

Riikide panuste lokaliseerimine: kuidas rahastada ja ellu viia
laiaulatuslikke meetmeid?
Sellel ülemaailmse linnapeade pakti sekretariaadi ja Euroopa linnapeade pakti kontori
koostöös korraldatud kõrvalüritusel tulid kokku kõrgetasemelised eksperdid, et arutada,
kuidas rahastada ja rakendada laiaulatuslikke meetmeid.
Sessiooni käigus rõhutasid esinejad riiklike panuste lokaliseerimise olulisust ning
kirjeldasid lokaliseerimisprotsessi läbitegemise strateegilist tähtsust, toimivust ja
kohalikku mõju. Lisaks esitleti üritusel ülemaailmse linnapeade pakti 2021. aasta
ülemaailmset koondaruannet ning tutvustati pakti tulevase aasta tegevusi.
Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi (DG CLIMA) kohanemisosakonna
juhataja asetäitja Liviu Stirbat kommenteeris: „[Ülemaailmne] koondaruanne osutus
tõeliselt informatiivseks. Allakirjutanute heidete vähendamise lubaduste koguhulk võrdub

16 miljardi auto aastaks teelt kõrvaldamisega, kuna lõppkokkuvõttes viiakse suur osa riikide
panustest ellu just linnade tasandil.
Salvestus: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
Istungil osalesid Utrechti linnapea Sharon Dijksma, ÜRO kliimamuutuste
raamkonventsiooni esindaja Massamba Thioye, Euroopa Investeerimispanga esindaja
Giulia Macagno, kliimamuutuste peadirektoraadi esindaja Liviu Stirbat ja Jaapani
keskkonnaministeeriumi esindaja Ryuzo Sugymoto ning seda modereeris Euroopa
linnapeade pakti esindaja Giorgia Rambelli.

Võidujooks 1,5° poole: linnad süvalaiendavad tõenduspõhist kliima- ja
energiapoliitikat Euroopas ja Vahemere piirkonnas
Sessioon tõi kokku Vahemere piirkonna linnade esindajad ja eksperdid ning tutvustas
Vahemere piirkonna omavalitsuste tegevusi, vajadusi ja püüdlusi seoses
kliimamuutuseid leevendava kliima- ning energiapoliitikaga. Arutelu keskendus
tõenditele ja teaduspõhistele poliitikameetmetele.
Erilist tähelepanu väärib asjaolu, et pärast sessiooni lõppu ja ürituse otsese tulemusena
on osalevad organisatsioonid suhtlust jätkanud, lootuses teha tulevikus koostööd.
Segrate linnapea Paolo Micheli: „Kliimaalase hädaolukorra lahendamiseks on poliitikute
pakutavad lahendused olnud aeglased tulema. On aeg, et see muutuks. Tõhusa tegevuse võti
peitub kohaliku tasandi poliitikas. On aeg olla julge!“
Salvestus: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Istungi korraldasid ülemaailmse linnapeade pakti sekretariaat ja Euroopa linnapeade
pakti kontor koostöös projektiga Clima-MED, ENI CBC Med Vahemere koostöökeskusega
ning Segrate linnavalitsusega (Itaalia). Üritust modereeris ülemaailmse linnapeade pakti
esindaja Andy Deacon ning sellel osalesid Euroopa Komisjoni Teadusuuringute
Ühiskeskuse esindaja Paolo Bertoldi, Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja
laienemisläbirääkimiste alane esindaja Henrike Trautmann, Segrate linnavalitsuse
esindaja Paolo Micheli, Cascaisi linnavalitsuse esindaja Joana De Balsemao, Liibanoni
energiasäästukeskuse esindaja Sorina Mortada, Euroopa linnapeade pakti esindaja Silvia
Assalini ning Clima-MEDi esindaja Naguib Amin.

Ühiste algatuste kasutamine Euroopa 2050. aasta kliimaneutraalsuse
eesmärgi saavutamiseks
Sellel kõrvalüritusel, mille korraldas Euroopa linnapeade pakt koostöös Climate Alliance’i
ja ICLEI Europe’iga, uuriti, kuidas mitmesugused ühisalgatused aitavad linnadel ja
kohalikel omavalitsustel saavutada kliimaneutraalsust.
Sessioonil käsitleti seda, kuidas linnad saavad julgete alt-üles algatuste abil teha
edusamme kliimaneutraalsuse saavutamise suunas. Lisaks arutasid esinejad, kui oluline
on julgeid tegevusi läbi arutada ja rakendada koostöös sama taseme partneritega,
sealhulgas näiteks linnapeade pakti kaudu. Esinejad tutvustasid oma tööd looduspõhiste
lahenduste, renoveerimislaine ja jätkusuutlike õiglaste linnade vallas ning linnapeade
pakti 2050. aasta visiooni raames õiglasemast ja kliimaneutraalsemast Euroopast.
Sessiooni käigus ilmestasid esinejad viise, kuidas omavalitsuste võetud pühendumused
mõjutavad praegust ja tulevast elanike heaolu, luues õiglasemaid ja kliimamuutustele
vastupidavamaid kogukondi.
Gillian Dick, Glasgow, Ühendkuningriik: „Oluline on õppida teistelt ja tunnistada, et teie
probleemid on samad, mis paljudel teistel linnadel üle maailma. See lihtsustab oluliselt
lahenduste leidmist.“
Tom Meeuws, Antwerpen, Belgia: „Tänu linnapeade paktile õnnestus Antwerpeni linnal
2020. aastal oma kliimaeesmärgid saavutada!“
Salvestus: https://youtu.be/82camHJQmMk
Üritust modereeris Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi esindaja Eero Ailio,
tehniline moderaator oli Euroopa linnapeade pakti esindaja Adrienne Kotler ja
ümarlauavestluses osalesid Antwerpeni linna aselinnapea Tom Meeuws, Glasgow
linnavolikogu esindaja Gillian Dick, Pariisi linnavalitsuse esindaja Yann Françoise ning
Brasovi linnapea Allen Colbian.

